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ПЕРЕДМОВА 
 

З метою підвищення якості профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді 
загальноосвітніх навчальних закладів і мотивації до професійної діяльності, створення умов 
для свідомого вибору конкретної робітничої професії, підняття престижу суспільно 
значимих робітничих професій та на виконання наказу Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. № 1.4/11-182В „Про 
проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича професія – 2009” (далі – Конкурс) 
з 01.10.2008 р. до 01.06.2009 було проведено перший (регіональний) та другий 
(всеукраїнський) етапи Конкурсу. 

У роботі І етапу Конкурсу взяли участь викладачі, майстри виробничого навчання, 
учні професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ) усіх регіонів України. У 
другому (всеукраїнському) етапі Конкурсу взяли участь викладачі, майстри виробничого 
навчання, учні ПТНЗ, що стали переможцями (а також ті, у яких творчі роботи були на 
високому професійному рівні) першого етапу (на рівні регіону): 
№ п/п Назва регіону Кількість творчих 

робіт, поданих на 
другий 

(всеукраїнський) етап 
Конкурсу 

1.  Автономна Республіка Крим 10 
2.  Вінницька область 17 
3.  Волинська область 11 
4.  Дніпропетровська область 36 
5.  Донецька область 23 
6.  Житомирська область 37 
7.  Закарпатська область 26 
8.  Запорізька область 20 
9.  Івано-Франківська область 20 
10.  Київська область 6 
11.  Кіровоградська область 38 
12.  Луганська область 31 
13.  Львівська область 3 
14.  Миколаївська область 7 
15.  Одеська область 12 
16.  Полтавська область 19 
17.  Рівненська область 15 
18.  Сумська область 8 
19.  Тернопільська область 65 
20.  Харківська область 55 
21.  Херсонська область 74 
22.  Хмельницька область 24 
23.  Черкаська область 11 
24.  Чернівецька область 10 
25.  Чернігівська область 32 
26.  м. Київ 65 
27.  м. Севастополь  30 
28.  Всього: 705 

Конкурсні роботи переможців (зазначених у заявці) 1-го етапу Конкурсу бути такі: 
• Наукові дослідження, історичні нариси, поетичні та художні твори, роздуми про конкретні 
професії тощо. 



 5 

• Сценарії фільмів, документальні та художні фільми про робітничі династії, історію, нариси 
про окремі професії; про життя, становлення, досягнення окремих робітників-
професіоналів тощо. 

• Сценарії кліпів, кліпи про конкретну робітничу професію.  
• Мистецькі твори (портрети видатних робітників, сюжети на тему конкретної робітничої 
професії тощо). Мистецькі конкурсні роботи за згодою конкурсантів пропонується 
залишити у фондах відділення змісту професійно-технічної освіти.  

• Методичні рекомендації (напрацювання) щодо організації профорієнтаційної роботи.  
• Тести (вхідні, проміжні та вихідні) для абітурієнтів, учнів і випускників професійно-
технічних навчальних закладів щодо професійної придатності тощо. 

• Організація віртуальних інформаційно-консультативних кабінетів (сайтів), присвячених 
професійній орієнтації учнівської молоді та дорослого населення). 

• Сайти, веб-сторінки, присвячені окремим професіям.  
У даному збірнику матеріалів подано кращі творчі роботи учасників Конкурсу – 

учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних 
закладів, - а саме: поезії, роздуми, наукові дослідження, робітничі династії, вхідні тести, 
методичні розробки з профорієнтаційної роботи тощо з конкретних професій, 
профорієнтаційні заходи для учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів.  
 

Кравець 
 

Поетичні твори 
 

Кравець 
 

Данильчук Дарина - учениця  
Хмельницького професійного ліцею сфери послуг 

 
Как хорошо, что я умею шить 
И что кроить сейчас уже умею, 
Поверьте, что любую я мечту 
Сегодня воплотить, пошить сумею 
Возьму кусочек неба голубого. 
А вместо ниток дождь и паутинки 
Пошью себе шикарный я наряд 
Такой, какой увидала на картинке. 
Мне роза лепестки свои подарит, 
Из них сошью красивый сарафан. 
Его нарядно разошью цветами 
А шаль к нему, то утренний туман 
Сейчас сижу, рисую я  эскизы,  
Цветы для них фантазии полет, 
Как хорошо, что я пришла учиться, 
В лицей, что эти знания дает. 
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Кравець 
 

Горбатюк Юлія – учениця Дунаєвецької філії  

 
Почесна шана всім кравчиням 
Почесна шана всім кравчиням, 
Хто цю професію злюбив. 
Велика дяка за сумління, 
За кожен виріб, за пошив. 
З дитинства мріяла кроїти 
І шити людям на взірець, 
Щоб їм обновками радіти, 

В пригоді стане всім кравець. 
Дитяча мрія вже здійснилась, 
Кравчинею вчусь бути я. 

В Дунаєвецькій філії спинилась. 
Тепер всі тут – моя сім´я. 
Мої шановні педагоги, 

Які навчають шить, кроїть, 
Виводять нас у ту дорогу, 

Що значить – добре, гарно, жить. 
Моє село, зветься Хребтіїв, 

Аж над Дністром, що на хребті, 
І де б я не була, у милий 
Куточок линуть всі думки. 

Як вивчусь, стану добре шити, 
Щоб одяг модним, гарним був, 
Приємно щоб у нім ходити, 
І щоб кравця той не забув, 

У кого модний, зручний, файний, 
Солідний одяг до лиця. 

Той неодмінно скаже: вправно 
Зшито! І згада кравця. 
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Серед сотень професій є прекрасна моя!  
 

Горбатюк Юлія – учениця Дунаєвецької філії  

 

 
Серед сотень професій є найкраща моя!  
Хоч не так може й вигідна –  
Все є кравець я швея.  
Легкий стукіт машин 
Моє серце хвилює, 
А пошитий наряд мені радість дарує. 
Бо з любов’ю ми шиємо сукні нам звичні: 
І святкові, й буденні, класичні й практичні. 
Все пошите своїми руками –  
Чудове і гарне, 
Кроїм, міряєм, шиєм –  
Не даремно, не марно, 
Щоб нетішинські дівчата  на диво  
Одягалися стильно й красиво! 
Так , я – швея! Так, я – закрійниця!  
Не лікар, не юрист і не банкір 
і не артистка, хоч у душі я – мрійниця! 
Це моді на професії вчинила я наперекір 
В кожну річ, яку одягають, 
Модельєри й кравчині свою душу вкладають. 
Та подяка від вас на нове окриляє 
І натхнення і силу кравчиням вертає! 
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Кравецька справа – золота 
 

Корженевська Марія - учениця  
Луганського вищого професійного училища сфери послуг 

 
Закінчив школу? Ще не знаю, 
Яка в житті мета чекає. 
Професію кравця я обираю. 
І долю щирую я зустрічаю. 
 
Кравець завжди всіх одягає, 
Та  і себе не забуває. 
Ось я щодень нове вдягаю 
І через це завжди співаю. 
 
Учора сукню я дошила, 
Сьогодні блузочку підшила. 
Щодня нове я пізнаю. 
Та людям щиро віддаю. 
 
Там треба вшити, тут обшити, 
Там вже зашити, а не зшити, 
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А тут зметати, там заметати, 
А там чомусь вже наметати. 
 
А  шви не зразу прасувати, 
Спочатку треба обметати, 
А потім вже запрасувати, 
Якщо не треба спрасувати. 
 
Я вже тканину підбираю, 
Під стиль та моду все шукаю. 
Чудові вироби роблю, 
А потім добре продаю. 
 
Та це ж теорія не вся, 
Фігура в кожного ж своя. 
Для цього мірки треба зняти, 
А потім креслюнок писати 
 
Яке ж чудове ремесло, 
Кравецьке діло – золото. 
Ти знай, що головна мета,  
щоб була вдягнута земля.  

 
Кравець 

Кравцова Катерина – учениця  
Луганського вищого професійного училища сфери послуг 

В світі багато професій 
Одна з них – кравець. 
Її усюди шанують, бо він не просто митець. 
Він творить людину, 
Він бачить її почуття, 
На тканині відтворить картину, 
Картину людського життя. 
Ми ніким не замінні у світі. 
Професія наша значна. 
І в кожному навіть столітті. 
Ніколи не зникне вона. 
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Педагогічні рекомендації 
 
Кравець 

 
Юрчишин О.В., Жлуховський Ю.С. – викладачі 

Заліщицького вищого професійного училища  
Тернопільської області 

Кожна людина мріє бути привабливою, чарівною, елегантною, найвродливішою. 

 
Половиною своєї краси жінка зобов'язана кравцям. 
Все, що я знаю, бачу або чую, все в моєму житті перетворюється в одяг. 

Одяг – один із засобів самовираження: 
Одяг – перша  необхідність,  
Захищає людську гідність  
Та не тільки захищає,  
Ще й людину прикрашає. 
Всі люди на землі одяг носить на собі.  
А щоб одяг цей носити  
Майстра треба, щоб пошити 

 
Вклоніться люди майстрові старому 
Володареві слова й ремесла 
Крізь біль і радість 
Роздуми і втому 
Любов його безмежна проросла. 
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Любов майстрів незна кінця ні краю 
Не рветься ні на мить 
Гаряча мить 
Любов зі смертю майстра не вмирає 
Вона у серці учня гомонить 
Спішать майстри допоки бачать очі 
Допоки руки працею горять 
Допоки серце магмою кликоче 
Спішать майстри любити і навчити 
Вже важче їм потомленим до краю 
Вантаж добра вселюдського нести 
В серцях поволі магма догорає 
І тисне світ на згорблені хребти 
Славу живу і ремесло живуче 
Та сумнів в серці голкою застряг 
Чи не впаде? Чи втримається учень? 
Чи ремесло нестиме не за страх 
О цей   святий незгасний жар 
Що осяває майстрові чоло 
Це вічний страх 
Забрати із собою 
В могилу невмируще ремесло 
Вклоніться люди майстрові старому 
Який дарує вічність  ремесла. 
Ми дякуємо, майстре, Вам за те, 
Що нас добро навчаєте творити 
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І в серці є у нас одна мета: 
Добром і правдою цей вік прожити 
Три роки з Вами ми уже знайомі 
Повиростали Богу дякувати ми 
Та хоч підеш в незвідані дороги 
Запам'ятаєш те чого навчали Ви 
Спасибі, майстре, за науку 
Ми дякуватимемо Вам завжди 
Бо Ви давали нам розумні поради 
Щоб по життю нам легко було йти 
Нехай же Бог здоров 'я Вам дає 
Добробуту і радості багато 
А ще — любові, ніжності, тепла 
Щоб щастя й злагода були у Вашій хаті. 

 
“Краса врятує світ” - так сказав один із відомих людей. Кажуть, що потреба в красі 

народилася разом із людиною, і вся історія людства переконливо свідчить про це. З давніх 
давен люди намагалися зробити своє житло, одяг, предмети побуту не тільки зручними, 
міцними, корисними, а й красивими. Тому що далекі наші пращури дбали про красу 
анітрохи не менше, ніж про хліб насущний. 

Людина може і повинна бути красивою своїми справами, зовнішністю, одягом, 
душевними якостями. Одяг супроводжує людину скрізь і постійно здійснює значний вплив 
на її настрій, працездатність, може надавати почуття впевненості, оптимізму, або навпаки, 
створювати пригнічений настрій. Навряд чи можна знайти людину, яка не хотіла б бути 
зодягнена красиво. Навчати цьому повинні художники – модельєри – перші  пропагандисти 
красивого одягу. Процес створення одягу творчий і люди, що беруть участь у ньому, повинні 
знати і уміти багато.  

Для кожного найкращою професією є та, яку любиш, у якій досягнеш вершин 
творчості: 

Все - із доброго чи злого – 
Починається з малого. 
Хліб - з маленької зернини, 
Дощ - із чистої краплини. 



 13 

День турботою почнеться, 
Все довкола усміхнеться. 
Проганяй мерщій дрімоту – 
І рукам давай роботу. 
І роби невтомно; вміло, 
Хоч мале, та добре діло. 
 Щастя для людини - це цікава справа, якою займається людина в житті. Людина 

любить свою справу, і від цього вона щаслива. Можливо найважливіший сенс людського 
життя і полягає в тому, щоб людина реалізувала себе.  

 
Художники – модельєри завжди звертаються до конструктивних особливостей 

сорочок та інших видів народного одягу. Одним із елементів, які прикрашають  одяг є 
вишивка. Духовне піднесення людини найбільше відбивається у створених нею мистецьких 
виробах. Вишивка – один із давніх і найбільш поширених видів народного декоративно – 
прикладного мистецтва. 

 
Красивий, модний одяг, пошитий власноруч, несе радість. Наші учні ще не 

професіонали, але уже володіють деякими секретами майстерності. Вони пропонують свої 
вироби, в яких проявили здібності, знання, вміння, фантазію. 
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Одяг - це є особливе, індивідуальне творіння людини. Одяг - як предмет 

декоративно-прикладного мистецтва поєднує в собі красу і образність. Український костюм 
на всіх етапах свого розвитку тісно зв’язаний з іншими культурами. Він зберігає давні 
традиції і постійно розвивається і перетворюється (змінюється), доповнюється, 
обновлюється. Одяг – це  мистецтво, це творчість, натхнення, життя. 

 
Одяг та його особливості 

 
Мельник Л.Й. – викладач Тернопільського вищого  

професійного училища сфери послуг і туризму 
Професіє моя, 
Ти юна й споконвічна, 

Любов до тебе в серці я несу, 

Бо в тобі сила чудотворна 
І магічна, що творить радість, 
Зручність і красу. 

( М.Гунько) 
Разом з їжею, житлом одяг відносять до числа тих матеріальних благ, без яких 

неможливе життя сучасної людини. У понятті “одягу” підкреслено первинну утилітарність 
(використання для покриття тіла людини),що слугує засобом захисту від несприятливих 
зовнішніх впливів навколишнього середовища – холоду, спеки, вологи, вітрів, різких 
перепадів температури, снігу тощо. 

Захист людського тіла – головна роль одягу. Головна, але далеко не єдина. Функції її 
багатогранні. Людина, одягаючись, не тільки захищає своє тіло, але і прикрашає себе. 

Народний одяг значною мірою зберіг родові риси культури, втілив зв’язок її з 
незмінними цінностями та смислами. Довгими зимовими вечорами зморена щоденними 
хатніми клопотами українка під заворожливі мелодії співу чаклувала над дивом – творінням 
власних рук. Звивалась нитка для майбутньої сорочки, ткалося поле плахти, лягали на 
полотно стібки барвистих оздоб, нанизувалися коралі та дукачі – душа звільнялася від 
буденних турбот, серце забувало образи, стомлені руки створювали казковий світ, у якому 
правили бал щастя, краса , кохання. В уяві своїй вона вже вбиралася в освячені 
багатовіковими звичаями, однак завжди нові й бажані, шати та відчувала себе царівною. 

Красою протистояла людина злу. Таким вже є душевний устрій українського народу. 
Одяг, як і дім, з усіх боків зачаровували магічними знаками, оберегами, що надійно 
захищали від злих духів. Краса і добро наївних символів встановлювали існування людини у 
хиткому світі оточуючих негараздів. 

Нарядитися – отже, захиститись, і не тільки від негоди, а скоріше від можливих ударів 
долі. Долею не керують, з нею не змагаються, вона примхлива і химерна. Однак її можна 
“відвести”, охоронити себе від її ворожості. І шар за шаром покриває людина своє 
беззахисне тіло, вибудовуючи свій перший “дім”, впорядковуючи його за власним велінням. 
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Розрізаючи цілісне полотнище, людина немов “кроїла” світ за власним розсудом, 
впорядковуючи його, вибудовуючи його своєю волею. 

Сорочка “замикала” чарівним ключем всі отвори людського тіла, охороняючи їх від 
лихого ока: шию – магічним колом стрічки або стоячого чи відкладного комірця, руки – 
магічним колом обшивки, манжетом. Отвори насамперед оздоблювали вишивкою. Вишивані 
малюнки сорочок мали прямий магічний зміст. З часом зникла віра в їх чарівну силу, і 
залишилася краса, а спогади про давню магію виринають лише у дивовижних назвах 
малюнків –– хмелики, зірочки, рачки, павучки, коники, сонечка, кучері. Спритні пальці 
майстринь створювали їх і занизуванням, і настилуванням, прямою гладдю, лиштвою, і 
ажурним вирізуванням, а пізніше – добре відомим хрестиком. 

 

 
 
Однак які б магічні мури не зводила людина, покладалася вона перш за все на власні 

сили. Багата вишивка, густо зібрані пухликами рукави все це демонструє працьовитість 
людини. 

Важливою вимогою до сучасного одягу є те, що він повинен відповідати сучасному 
стилю і моді. Стиль не буває постійним, в ньому відображаються естетичні смаки епохи. 
Естетичний смак – здібність бачити красу там, де вона дійсно є, вміння насолоджуватись, 
переживати, радіти красі. Поєднання утилітарного та естетичного відображається в понятті 
“наряд”. Саме з метою довершеності одягу людина одягає різні прикраси, декорує свій одяг: 
тасьмою, вишивкою, мережкою, складного крою оздоблювальними деталями. Причому ці 
елементи декорування можуть виконувати суто утилітарну функцію – підтримувати одяг, 
укріплювати аксесуари, водночас можуть нести в собі значення символів сили, мудрості, 
жіночності, багатства, статурності. Поняття наряду покликане підкреслити виражену в 
формах одягу його естетичну мету, в якій відображене емоційне переживання людиною 
власної тілесності. 

З естетичним смаком тісно пов’язана поява моди. Слово “мода” походить від 
латинського слова “modus”, що означає рід, вид. В кінці XVст. У Франції поширювався 
вираз “modus demployer”, що означає – спосіб використання, використовувати ту чи іншу 
річ, мається на увазі також і одяг. 

Мода – найправдивіше 
дзеркало, що відображає цінність 
історичної доби, сутність 
соціального й індивідуального 
характеру особистості. Стилістична 
та образна мова одягу вільна як від 
ідеологічної тенденційності 
історичних документів, так і від 
авторської сваволі художніх творів. 
Крім того, людське властиве одягові 
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більше, ніж іншим видам культоротворчості, оскільки він найтісніше пов’язаний з тілом 
людини, її ідеальними уявленнями та її реальною поведінкою. 

Основним предметом стилізації в дизайні одягу виступає людське тіло. У контексті 
кожного стилю формуються власні масштаби естетичного ідеалу. Він акцентує або приховує 
певні частини тіла для наближення силуету фігури до ідеального. 

Поняття стилю використовується в одязі , коли характеризують індивідуальну 
манеру, неповторні художні особливості творчого методу дизайнера. 

Вбрання людини робить її візуально сприйнятливими для соціуму та його 
представників. Ціннісні орієнтації, суспільні норми, соціальні стереотипи, професійний 
статус, життєві ролі, комунікативний досвід, механізми психологічного захисту, національні 
традиції – все це передається за допомогою костюма і через створення образів сприйняття 
організовує взаємодії між людьми. Наші стосунки з оточенням залежать від того, що ми 
носимо набагато більше, ніж ми звикли чи дозволяємо собі думати. Одяг визначає 
спорідненість з колом наших друзів; демонструє наші моральні принципи; допомагає 
отримати роботу і зберегти її; дозволяє нам зупинити невтомний потік часу; задовольняє 
нашу потребу в самовираженні та самореалізації; одяг є для багатьох чи не єдиним джерелом 
індивідуальної творчості. Е.М. Ремарк говорив: “Одяг – це більше за маскарадний костюм. У 
новому платті людина стає іншою, хоча це не помітно відразу. Той, хто по – справжньому 
вміє носити одяг, переймає, як не диво, щось від нього, плаття і люди впливають один на 
одного... Одяг допомагає людині більше, ніж духівник, ніж друзі та навіть, ніж коханий. 
Капелюшок, який тобі личить, слугує більшою моральною опорою, ніж цілий звід законів. У 
найтоншому вечірньому туалеті, якщо він красивий, не можна застудитись, проте легко 
застудитись у тому платті, яке тебе дратує... У моменти важких душевних переживань плаття 
може бути або добрим другом, або заклятим ворогом”. 

Одяг адаптований до специфічних умов професії: коваль приховує тіло від вогню 
важким грубим шкіряним фартухом, балерина увиразнює повітряність стрибків невагомою 
тюлевою тунікою. Одяг також пристосований до специфічних соціальних умов: елітність 
людини з вищого світу прочитується у важкості, об’ємності та цупкості одягу, одяг 
робітника чи селянина простий, немазкий, зручний для праці.  

Таким чином, у понятті одягу відображена матеріальна, практична сторона, його 
здатність ізолювати покривати, приховувати, а також прикрашати людину, робити її 
привабливою. Одяг, який дає людині змогу досягнути привабливості для інших і почуття 
належності до певної групи, сприяє подоланню власної неповноцінності. Потреба в одязі 
живиться не тільки утилітарними запитами людини, а й її сумнівом в особистій 
самодостатності: оголена людина виступає у якісь мірі беззахисною, самотньою та слабкою. 

Чим нижчою є самооцінка особистості, тим більшого значення набуває момент 
зовнішньої виразності, що досягається за допомогою костюма. Одяг прикриває не тільки тіло 
людини, захищаючи його від несприятливих впливів довкілля, одяг також прикриває душу 
людини, захищає її від жорстоких утисків соціального оточення. Костюм допомагає людині 
визначити і регулювати модель власної поведінки: так, екстравагантний і авангардний одяг 
розкріпачує консервативну людину, яка, отримуючи від інших сигнали позитивної оцінки 
нового способу її самовираження, долає власну невпевненість. У результаті зміна 
зовнішнього оформлення тіла викликає відповідні зміни внутрішнього світу людини. Ось 
чому молоді люди є чи не найважливішими споживачами індустрії модного одягу. 

У сучасному персоналізованому світі костюм стає сферою реалізації творчого 
потенціалу людини, виступаючи регулятором її креативності. Оригінальність мислення, 
розвинена фантазія та багата уява дають змогу людині засобами костюма створити 
неповторну індивідуальність власного образу. 
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Костюм як носій знаково – смислової функції виступає 

різновидом комунікації, засобом передачі соціально значущої 
інформації. Пластичні, ритмічні, колористичні знаки костюма 
завдяки асоціаціям викликають у людини певні образні 
уявлення, що передають інформацію від власника до 
оточуючих. Трансляція такої інформації базується на системі 
костюмних кодів (іноді їх називають “дрес – кодами”), які 
визначають правила користування умовними знаками для 
передачі смислових повідомлень за допомогою одягу та його 
елементів. 

Основними носіями костюмних кодів виступають його 
пластичне та колористичне вирішення. У пластичній 
структурі костюма вирізняється інформативністю, 
насамперед, силует. Силует – 
зовнішні контури одягу, що 
визначають ступінь прилягання 
одягу до тіла. Силует виражає 
міру його захищеності та 
відкритості. Скажімо, перед 

важливою аудиторією людина наглухо застібає одяг, прагнучи 
захистити себе від невідомих наслідків зустрічі, натомість 
вона широко розпускає воріт, коли підчас відпочинку 
демонструє довіру до власного оточення. Колористичне 
вирішення костюма стає носієм смислів завдяки здатності 
кольору викликати певні емоції. 

Візуальний імідж людини останніх десятиліть 
остаточно змінив “style” як те, якою вона є насправді, на 
“look” як те, якою вона прагне виглядати та що можна міняти 
залежно від ситуації. Презентований костюмом імідж 
базується на перекомбіновуванні традиційних дрес –кодів за 
принципами реклами, конструюванні дизайнерського 
продукту як новомодної новинки. 

Тому на сьогоднішній час, є дуже важливим для кожної 
людини знайти правильне поєднання всіх форм виразності – пропорцій, силуету, матеріалу. 
Знайти поєднання одягу з людиною, з навколишнім середовищем, вміло виділити головне – 
це означає скласти єдиний, цілісний ансамбль костюму. Лише такий костюм складає образ, а 
через образ і настрій. Добре викроєний, майстерно зшитий, зі смаком підібраний одяг 
перетворюється у витвір мистецтва, який прикрашає людину, демонструє не лише зовнішню 
красу, але робить більш помітним його багатий внутрішній світ. 

Отже, для того, щоб володіти всім багажем знань і бути компетентним з питань: ролі 
одягу у житті людини, знати історію одягу, моди, проектування, створення моделі та її 
виготовлення, необхідно мати хорошу професійну освіту. Неможливо стати відомим 
дизайнером, не здобувши робітничої професії не пройшовши поступово всі сходинки від 
кравця, закрійника... Сучасний спеціаліст повинен дуже багато вміти та знати, володіти 
міцними, ґрунтовними знаннями: вміло і компетентно визначити особливості фігури, 
підібрати модель, тканину, створити конструкцію і виготовити виріб.  

Для того щоб пошити красивий , зручний одяг, великого значення набуває кожен етап 
виготовлення виробу – від ручних стібків до прасування готових виробів. Ручні стібки, 
машинні шви і строчки, волого - теплова обробка –основа технології виготовлення одягу. 
Важливе значення мають вказівки щодо підготовки виробів до примірок, їх виконання та 
кінцевої обробки, а також оволодіння новою технологією та сучасним обладнанням.  
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Потяг до кравецького мистецтва по суті рівнозначний захопленню музикою, 
живописом чи іншим видом творчості. І вже сьогодні молоді потрібно подумати над 
правильністю вибору. Адже вибір навчального закладу, а згодом і професії, значною мірою 
впливає на все наступне життя. Праця, мотиви якої не пов’язані з усвідомленням її 
суспільної значущості, її духовного сенсу, знищує в людині людське, спустошує її, спонукає 
волю до холодного розрахунку, провокує на підлі наміри і вчинки. А праця за покликанням, 
звичайно приносить задоволення і радість. Правильний вибір принесе користь не тільки собі, 
а й своїй країні, людям. 

 
Методичні напрацювання щодо організації профорієнтаційної 
роботи в Київському професійному ліцеї сфери послуг 

з професії «кравець-закрійник» 
Барма Н.М. – майстер виробничого навчання  
Київського професійного ліцею сфери послуг 

 
Основна проблема сьогодення для молоді – це пошук свого 

місця в житті, що тісно пов’язано з обранням майбутньої 
професії. Гострота цього питання залежить не тільки від 
складності соціально-економічних умов, а й від різкого 
загострення соціальних і духовних проблем нашого суспільства. 

Вибір професії – це той відповідальний рубіж, на якому 
оцінка своїх індивідуальних особливостей і можливостей 
піддається ретельному оцінюванню. Протягом професійного 
самовизначення яскраво виявляються професійно важливі якості 
учнівської молоді, найстійкіші індивідуальні властивості,  

здійснюється об’єктивна і диференційована самооцінка, яка збільшує можливості 
обґрунтованого вибору і підготовки до успішного засвоєння вибраної професії. 

Підготовка молоді до вибору професії – це багаторічний процес, який входить до 
завдань по вихованню підростаючого покоління. Тому завдання по профорієнтаційній 
підготовці молоді розподіляються між усіма ланками суспільства, відповідальними за її 
виховання, - загальноосвітніми та професійно-технічними навчальними закладами, засобами 
масової інформації. 

В нашому навчальному закладі накопичений значний досвід профорієнтаційної роботи. 
В ліцеї, використовуються різні форми і методи профорієнтації молоді, притому, що кожна з 
цих форм вирішує декілька завдань. Наприклад, «День відкритих дверей» - це надання 
інформації про ліцей, його професії, умови вступу, навчання та відпочинку учнів. На зустрічі 
організовуються бесіди, виступи які позицію школяра при виборі професії. Або наприклад, 
така форма профорієнтаційної роботи, як організація зустрічей на базі шкіл. Тут дається 
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інформація про ліцей, подробиці про професії. Таким чином, більшість із форм 
профорієнтаційної роботи одночасно виконують декілька завдань, які сприяють вибору 
професії учнями. 

Серед різноманітних форм профорієнтаційної роботи, яку проводить ліцей, важко 
знайти таку, в котрій би не говорили про професії, перспективи їх розвитку, про сутність 
праці. Найважливішою у розповіді про профорієнтаційну роботу ліцею займає така форма, 
як екскурсія школярів, батьків, вчителів до ліцею, зустріч з викладачами ліцею, учнями, 
випускниками. 

До організації профорієнтаційної роботи в нашому ліцеї ставляться чіткі вимоги, з 
якими повинен ознайомитися кожен, хто причетний до цієї роботи. Для проведення бесід 
про професії кожен викладач і майстер виробничого навчання готує необхідні матеріали. 
Почати характеристику професії потрібно з історичної довідки, в котрій визначено, коли 
приблизно виникла дана професія, як вона змінювалась і як буде змінюватись в подальшому 
з розвитком науково-технічного прогресу. Потім треба розказати про соціально-економічні 
особливості професії. Школярам важливо знати про значення професії в народному 
господарстві; про потреби в спеціалістах з даної професії. Також школярам потрібно знати – 
чи буде робота по обраній професії носити індивідуальний характер, або вони будуть 
виконувати лише деякі операції по розподілу праці між членами колективу. 

Також необхідно повідомити майбутнім учням про термін навчання, умови вступу до 
навчального закладу, рівень освіти, вік з якого навчають даній професії. Розказати, який 
розряд присвоюється після закінчення даного навчального закладу. Треба підкреслити які 
можливості по підвищенню професійного рівня доступні після закінчення професійно-
технічного навчального закладу. 

Далі хочу розповісти про професію «кравець - закрійник», про її історію, про те як 
навчаються і відпочивають наші учні. Всі матеріали цієї роботи використовуються для 
профорієнтації серед молоді та учнів шкіл.  Також в якості профорієнтаційної роботи 
використовується творчість кращих учнів нашого ліцею. Здобути професію кравця-
закрійника можна в Київському професійному ліцеї сфери послуг. Зарахування до 
навчального закладу здійснюється шляхом конкурсного відбору. Кількість, а також форма 
проведення вступних випробувань (співбесіди, тестування тощо) встановлюються 
навчальним закладом. Термін навчання в ПТУ після 11 класів – 2 роки, після 9 – 3,5 роки. 
Форма навчання денна. Необхідні знання з загальноосвітніх предметів діти отримують в 
вечірній школі. Провідними навчальними дисциплінами в оволодінні професією є: спец 
технологія, конструювання, моделювання та художнє оформлення одягу, спец малювання, 
швейне обладнання, матеріалознавство. Для професії кравця-закрійника дуже важливо в 
процесі виробничого навчання виробити рухові навички – готовність правильно, точно, 
швидко і скоординовано виконувати передбачені технологічним процесом рухи. Не менш 
важливим є вироблення розумових навичок необхідних для вирішення виробничих задач, 
вивчення технічної документації, планування виробничого процесу. У роботі кравця 
важливу роль відіграє адекватне сприйняття різноманітних подразників (кольору, 
температури, фактури матеріалу тощо), необхідне для виконання виробничих операцій та 
здійснення контролю за технологічними процесами. Після закінчення КПЛСП учням 
присвоюється 3-4 розряд. З метою підвищення кваліфікації та тримання вищої освіти кращі 
учні одержують направлення в інститут Технологій та дизайну. 

У період професійної підготовки виплачується стипендія згідно чинного законодавства 
України. Ліцей має можливість працевлаштувати всіх своїх випускників на підприємства. 
Рівень заробітної плати кравця або закрійника залежить від фінансового стану підприємства, 
форми власності, кваліфікації працівника. Професія кравця-закрійника дає можливість 
займатися індивідуальною трудовою діяльністю, надомною працею. 

В ліцеї учні отримують професійну освіту і стають конкурентоспроможними на ринку 
праці. 
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Професія «кравець-закрійник» - творча, вона дає змогу випускникам реалізувати себе, 
досягти успіху, бути компетентними фахівцями в своїй професії. 

Історична довідка 
Український народний одяг – яскраве й самобутнє культурне явище, що розвивалося й 

удосконалювалося протягом століть. Історія українського народного костюма пов’язана з 
традиціями Київської Русі. 

Вбрання давньоруської селянки складалося з довгої вишитої сорочки та плахти – 
незшитого полотнища орнаментованої чи картатої вовняної тканини, якою обгортали стан, а 
зверху підперезувалися. Головний убір дівчини – вінок, заміжньої жінки – очіпок та 
накидка-обрус, плат чи хустка, якими закривали волосся. На ноги одягали личаки або 
шкіряні постоли. 

Досить чітко простежувалися регіональні особливості костюма у використанні 
прикрас, які виробляли місцеві майстри. Це бронзові та срібні підвіски, якими прикрашали 
головні убори та зачіску, скроневі та нагрудні прикраси тощо. 

Чоловічий селянський одяг складався з полотняної сорочки до колін, яку носили 
навипуск і підперезувалися нешироким пасом, а також нешироких штанів. До паска 
прикріпляли різні потрібні речі – кресало, гребінь, ніж. Головним убором чоловіків 
слугувала валяна шапка, взуттям – личаки або шкіряні постоли. У прохолодну пору року 
одягали сукняну свиту, взимку – кожух. 

Костюм простого міського населення мало різнився від селянського проте 
розмаїтнішими були прикраси: сережки, намиста, браслети тощо. 

Одяг заможних городян – феодалів, купців – складався з більшої кількості елементів та 
виготовлявся з дорогих тканин як місцевого виробництва, так і привезених з-за кордону. 

Професія «кравець-закрійник» 
Мир в былых надеждах,  
Но сегодня, как и вчера,  
На плечах эту землю держат  
И несут на себе мастера. 

( Р. Рождественский ) 
Вибір професії завжди несе в собі елемент загадки. А отут ще така незвичайна 

спеціальність: кравець-закрійник, робота в хиткій, підданій непередбачуваним поворотам 
галузі творчості. Як приходить відчуття, що саме цей стиль одягу стане модним через рік або 
два,  де взяти сміливість, щоб запропонувати людям свій смак, своє уявлення про їхній 
зовнішній вигляд? Яка, нарешті, внутрішня пружина дає енергію постійному прагненню 
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оновлюватися? 
Тканина - лише сирий матеріал форми. Ідея художника може знайти своє втілення 

тільки на живій людині. 
Мода - досить складне, часто суперечливе явище, що має цілий ряд економічних, 

соціальних, естетичних, психологічних аспектів. Мистецтвознавці, фахівці в галузі 
соціальної психології краще можуть пояснити це явище, теоретично обґрунтувати його стан 
і розвиток. 

При народженні нового стилю одним з найважливіших обставин є елемент утоми від 
попереднього. Припустимо, довгий час був у моді прилеглий силует. Модельєри розробили 
цю тему настільки глибоко й ретельно, що, здавалося, вичерпали всі можливі до неї варіанти. 
Прилеглий силует набрид і художникам і споживачеві. І раптом запропонований вільний 
покрій - це виглядає відразу так по-новому й зненацька, що нова тема стає модною. Вона 

захоплює модельєрів, і все повторюється знову. 
Мода циклічна. Хоча, зрозуміло, повернення до колись популярного стилю зовсім не 

означає його буквальне повторення. У ньому щось міняється, вносяться якісь нові деталі. 
Але в принципі все нове - це добре забуте старе. І талант художника є в тому, що він вчасно 
повинен відчути момент зміни стилів, по якимось неясних «флюїдах» уміти вгадати 
напрямок, у якому буде розвиватися мода, і встигнути включити у свою чергову колекцію 
елементи нового. 

Але, очевидно, не в одній утомі причина зміни стилів, запитаєте ви? 
Звичайно. Мода зазнає впливу стількох факторів, що іншого разу їхній взаємозв'язок 

важко пояснити й зрозуміти. Помічено, наприклад, що перед великими катаклізмами в 
міжнародних справах мода переживає період якоїсь хворобливої витонченості, зайвої 
ускладненості. Можливо, це відбувається тому, що художники, люди, що чуйно почувають 
гнітючу напруженість у світі, переносять цей стан у свої колекції? 

У всякому разі, згадаємо, якою вишуканою й складною по конструкції була мода перед 
першою світовою війною. Корсети, по-чудернацьки пишні спідниці, мудровані капелюшки... 

Війна перекреслила все це. І після неї головною вимогою, запропонованою до одягу, 
стала максимальна зручність і практичність. 

Однак новий стиль протримався не дуже довго. Жінка - як, втім, і чоловік - не може без 
гри, а мода саме містить елемент гри, драматургії, що розігрується засобами костюма. Жінка 
любить оточувати себе ореолом таємничості. Коротше, спрощені до межі післявоєнні форми 
стали усе більше ускладнюватися, знаходити усе більш витончений характер. Наприкінці 
тридцятих років мода досягла якоїсь хворобливої вишуканості: косий крій, асиметрія, ліниво 
спадаючі складки. В одязі нібито передчуття близької катастрофи. 

Потім, знову війна. Спрощеність. Жінки носять мішкуваті, чоловічого покрою піджаки 
з накладними прямими плечима. Усе збито грубо, міцно, некрасиво. 
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Крістіан Діор першим з післявоєнних модельєрів повернув жінці жіночність, як би 
почавши новий цикл, нову спіраль у розвитку моди. 

Коли на початку шістдесятих років світ був вражений першими штучними 
супутниками Землі, першими польотами людини в космос, народилося міні. Космічна 
тематика стала популярною. Природно, вона повинна була проявитися й у моді, у стилі 
одягу, який би найбільше точно виразив дух часу. 

Першим відгукнувся французький модельєр, архітектор за освітою Андре Курреж. Він 
показав у Парижі колекцію, що стала сенсацією. Її несподіванка полягала в тому, що якщо 
раніше кумиром моди й модельєрів була жінка елегантного, «бальзаківського» віку, то 
Курреж зробив головною діючою особою молоду дівчину, скоріше навіть дівчину-підлітка, 
від 14 до 18 років. А який зовнішній образ дівчини-підлітка? Насамперед укорочена 
спідниця. Курреж сміливо йде на це. Він першим у жіночому платті відкрив нові ерогенні 
зони - коліна, але прикрив усе, що вважалося таким раніше: груди, спину, плечі. У його 
костюмах відбулося як би зміщення вгору. Він повністю закрив шию, запропонувавши 
«водолазки» і светри-шоломи. Вийшов дуже молодий, енергійний, стрімкий силует. Він 
сподобався, був прийнятий. 

І почалася вакханалія. Міні-спідниця, спочатку лише злегка відкривши коліна, 
незабаром укоротилася ще сантиметрів на п'ять, потім на десять, двадцять, поступово 
перетворилася в мікро-спідницю, макро-шорти. Текстильна промисловість, не знаходячи 
збуту своєї продукції, зазнає колосальних збитків. 

І, як це завжди буває, з однієї крайності мода кинулася в іншу. В 1969 році Марко Блан 
показує в Парижі максі-спідницю. Фахівці відразу зрозуміли, що довго цей стиль не 
протягне. Він був необхідний як струс. Жінку потрібно було спочатку всю сховати, щоб 
потім почати потроху відкривати. І дійсно, незабаром на зміну максі прийшло міні, потім 
затвердилася нормальна довжина плаття, що протрималася майже десять років. 

Недавно відбувся новий сплеск міні, хоча й не настільки бурхливий, як на початку 
шістдесятих років. І цьому поверненню моди є пояснення: виросло нове покоління молоді. 
Матері нинішніх 15-, 20-літніх носили міні, коли самі були у віці своїх дочок. Так що все 
повторюється. І міні вже не піде назавжди з моди, а буде періодично вертатися. 

З попередньої розповіді видно, що робота художника-модельєра - це нескінченна гонка 
за примарою, що тікає. Ледь наздогнавши її - вона вже мчиться далі. Потрібно бути увесь час 
у гарній формі, щоб не відставати, не збитися з ритму. Зшити на замовлення в ательє плаття, 
костюм, пальто - це приємна й радісна подія для багатьох з нас адже в новому костюмі, 
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пальто або іншому одязі ми сподіваємося виглядати сучасніше, вишуканіше, елегантніше, 
молодше... Пройшли ті далекі часи, коли одяг був для людини лише суворою необхідністю - 
захистом від холоду. Тепер він виконує як безпосередньо свою «захисну» функцію, так і 
естетичну. У наше життя ввійшли такі поняття, як «ділова жінка», «сучасний чоловік», 
«модна дівчина». Тут відбита роль одягу як істотного елемента оформлення не тільки 
зовнішнього вигляду людини, але і його життєвого стилю в цілому. 

Отже, обравши свій стиль, облюбувавши фасон, що сподобався, ми направляємося в 
ательє, де повністю довіряємо закрійникові. Адже він фахівець, і до його думки ми готові 
прислухатися. 

Працюють закрійники не тільки в ательє по індивідуальних замовленнях, але й на 
швейних фабриках. Зміст роботи досить різноманітний. 

В ательє закрійник має справу із замовниками в салоні й працює із тканиною в 
закрійному цеху. На фабриці він працює лише з матеріалом у цеху. Для тих, хто любить 
працювати з людьми й не боїться труднощів, пов'язаних з обслуговуванням, більше 
підходить робота в ательє. Що ж входить в обов'язки закрійника? 

Зустрівшись із замовником в ательє, закрійник ненав'язливо, але зі знанням справи 
порадить вибрати фасон з урахуванням тенденцій моди, пошивних властивостей тканини, 
особливостей фігури й навіть віку замовника. Потім обраний фасон буде намальований  у 
паспорт клієнта, зняті з його мірки, і все це передано приймальниці для оформлення 
замовлення.  

Далі закрійник приступає до розкрою тканини. Розкроївши тканину, він передає деталі 
виробу в бригаду кравців. Хоча робота в ательє виконується по індивідуальних замовленнях, 
тут, так само як і на фабриці, у бригаді кравців існує поділ праці: один зметує, другий 
зшиває, третій прасує, четвертий обробляє петлі на спеціальній машині... Одним словом, 
якість пошиття виробу залежить від умінь і старань багатьох людей. І тим не менш 
витонченість готового одягу залежить від мистецтва закрійника. Не кожному знаючому 
основи кравецької справи вдається додати виробу «родзинку», зробити так, щоб пошите 
плаття або костюм «заграли», а для цього закрійникові треба щораз проявляти творчість, 
вигадку: запропонувати нову, оригінальну лінію або деталь обробки. Необхідно мати 
художні здібності, фантазію, естетичний смак. 

Закрійник індивідуального пошиття повинен уміти виконувати всі види робіт з 
пошиття чоловічого й жіночого верхнього одягу, дитячого одягу або легкого плаття. 
Природно, що по всіх цих напрямках виготовлення одягу закрійники спеціалізуються на 
початку свого професійного шляху, а потім все життя вдосконалюють знання, майстерність. 
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Величезне почуття задоволення від своєї праці відчуває він, коли бачить неприховану 
радість замовника, чує від нього слова подяки й похвали. 

Пошуки будь-якого художника, якими б різноманітними вони не були, несуть на собі 
печатку його особистості, смаку, його естетики. І якщо віддати моду на відкуп одній людині, 
навіть надзвичайно талановитій, вона буде занадто одноплановою й нудною. Адже не 
випадково у світі одночасно працюють сотні, тисячі модельєрів і кожний пропонує щось 
своє. Правда, така численність має й зворотний бік: мода часом засмічується бездарними 
виробами, які псують смак. Але все-таки численність пропозицій породжує здорову 
конкуренцію, а в конкурентній боротьбі зрештою перемагає та модель, що більш сучасна, 
зручна, практична, естетична, нарешті. 

Дійсно, художник-модельєр працює в рамках існуючої моди. Навіть «флюїди» 
майбутнього, ще не народженого стилю - це теж своєрідні рамки, які потрібно постійно 
відчувати й не виходити за їхні межі. І все-таки, якщо ви хочете виявити себе, навіть у 
заданому напрямку вам доведеться шукати свій шлях. 

Професія закрійник - творча. Вона потребує спеціальних знань, художнього смаку, 
любові до своєї справи, уміння орієнтуватися в направленнях моди. Здатність аналізувати, 
узагальнювати, образно мислити, мати добре розвинуту уяву та творчу фантазію при 
створенні різноманітних моделей одягу - риси необхідні фахівцям цієї професії. 

Важко переоцінити ту роль, яку відіграє одяг у нашому житті. Він виконує не тільки 
свою цільову функцію (функцію призначення) як засіб захисту людини від несприятливих 
впливів навколишнього середовища, а й суттєво впливає на свою багатогранну 
життєдіяльність людини. Він завжди з нею - і на роботі, і на відпочинку. Зручний в 
експлуатації одяг позитивно впливає на здоров'я людини; від нього залежать настрій і 
психологічний комфорт. 

Для сучасного одягу характерна досконаліша технологія його виготовлення; 
різноманітним став асортимент матеріалів, що використовуються для виготовлення одягу. 
Сучасний одяг має вищий рівень тектонічності конструктивної будови. 

Щодня зростають вимоги споживачів до одягу. Спеціалісти, які працюють у сфері 
виробництва одягу, сьогодні не можуть працювати як ремісники і кустарі. Тепер вони 
удосконалюють виробництво одягу , керуючись закономірностями його розвитку, 
враховують усі сторони „життя" одягу, вивчають споживача одягу, розмаїття його 
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індивідуальних вимог до одягу. 
Майбутні закрійники розробляють сучасний одяг різноманітний за конструктивною 

будовою, художньою виразністю, виготовленого з різноманітних матеріалів (тканин, 
трикотажу, нетканих матеріалів, тощо). 

Детально розглядаються особливості моделювання одягу з тканин у смужку, клітинку, 
горошок. Учні вчаться підготувати тканину до розкроювання, визначають направленість 
ворсу, специфіку різноманітних малюнків на тканині, поєдналися в моделі різного напряму 
повздовжньої нитки, косого крою, різного за розміром малюнка. 

На залікових заняттях учні самостійно виготовляють вироби в масштабі 1: 2, які потім 
вдягають на паперові бюстьє. За останні роки учнями виготовлено зразки пілочок з різним 
розміщенням нагрудної виточки, з рельєфами, кокетками, підрізами, драпіровками. Учнями 
були розроблені різноманітні фасони спідниць, в яких відображено переміщення талевих 
виточок у рельєфи, зборки, кокетки, складки, підрізи, драпірування. Майже всі учні 
прикрашають свій виріб оздобленням, пов’язавши його з лініями фасону, конструкцією, 
тканиною і кольоровою гамою. Це : волани, оборки, оздоблення машинною строчкою, 
шнурами, кольоровими стрічками, штучними квітами, аплікацією, бісером.  

Головне завдання, при вивченні предмету „Конструювання та моделювання одягу", як 
наукової дисципліни, полягає у вивченні методів проектування деталей одягу, тобто в 
наданні деталям необхідних форм та розмірів відповідно будові та розмірам тіла людини ; 
гігієнічним вимогам до одягу; властивостям матеріалу; технологічності обробки виробу в 
процесах швейного виробництва. 

Постійно зростаючий попит на модний, красивий та високоякісний одяг, поліпшення 
його зовнішнього оформлення, особливості виготовлення потребують глибоких знань в 
області конструювання одягу. 

Конструювання одягу складається з двох етапів: 

-   принципового, творчого, до 
якого відноситься вибір методу 
конструювання та розробка 
креслень виробів у обсязі ескізного 
проекту; 

-   технічного, який включає 
розробку креслень деталей і вузлів 
виробу, а також іншої робочої 
документації. 

Багато випускників ліцею, за 
фахом „закрійник" досягли 
значних успіхів у нашій нелегкій 
справі. 
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Це : Харченко Оксана - яка працює провідним конструктором Дизайн - студії Світлани 
Сорокіної. Там же працює Ганєєва Рима - яка була переможцем міського конкурсу 
професійної майстерності закрійників. 

Авчіннікова Наталія створила фірму, де не тільки гарно вдягають, ще до сукні роблять 
модну зачіску. 

Ткаченко Світлана - дуже талановита дівчина, яка маючи фізичні вади успішно 
пройшла виробничу практику в ательє „ М. Вороніна." А зараз працює конструктором на 
фірмі, де виготовляють театральні костюми. 

Ухо Наталія - неодноразово приймала участь в демонстраціях та виставках нових 
колекцій сучасного одягу, де виставляла свої творчі роботи під псевдонімом Юни 
Миленської. 

Селюх Лариса - по закінченню ліцею працює в Центральному будинку творчості для 
дітей та юнацтва, керівником гуртка „Конструювання та моделювання одягу."  

Виробничу практику учні проходять на сучасних підприємствах та фірмах, де 
самостійно виготовляють одяг різноманітного асортименту та складності.  

В межах профорієнтаційної роботи проводиться захід „ Юність і Весна ", де всі учні 
представляють свої творчі роботи.  

Кожен рік кращі учні ліцею приймають участь у показовій державній кваліфікаційній 
атестації.  

Традиційно в травні місяці майбутні закрійники приймають участь в параді професій.  
У ліцеї працює багато гуртків художньої самодіяльності 

Кваліфікаційна характеристика 
Професія-швачка. Кваліфікація 3-4 розряд. 

Швачка 3-4 розряду повинна вміти: 
1. Виконувати на машинах або руками операції середньої складності або складні операції по 
виготовленню швейних виробів 
2. Перевірити якість крою, відповідність кольору виробів, ниток, ґудзиків. 
3. Перевірити справність і установку машинної голки, регулювання натягу і 
заправки верхньої і нижньої нитки, регулювання довжини стібка. 
4. Регулювати швидкість машини при виконанні різних видів швів. 
5. Перевірити якість виконаної роботи. 
6. Виконувати вимоги безпеки праці, гігієни праці, пожежної безпеки. 
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Швачка 3 - 4 розряду повинна знати: 
1. Улаштування і призначення універсальних і спеціальних машин, застосовані 
пристрої, номера голки. 
2. Правила роботи на машині, регулювати частоту строчки і натягу нитки, 
правила заміни голки і шпуль. 
3.  Види основних і допоміжних матеріалів, їх призначення, технологічні 
властивості. 
4. Назви деталей виробів і способи їх обробки. 
5.  Види і причини дефектів можливих в процесі, виконання машинних робіт 
заходи їх попередження. 
6. Передові прийоми роботи і способи організації праці, робочого місця. 
7.  Норми і правила охорони, праці вимоги безпеки праці і пожежної безпеки. 
8. Конструкцію і призначення швейних машин, інструментів, прасок, пресів і 
пристосувань, які застосовують, які застосовують при виготовленні одягу,  
9.Основи економіки праці і виробництва.  
10. Норми і правила по охороні праці, вимоги пожежної безпеки, гігієни праці. 

Кваліфікаційна  характеристика 
Професія - кравець. Кваліфікація - 3-4 розряду. 

Кравець повинен вміти ; 
1.   Виконувати всі види робіт по шитті одягу на замовлення населення. 
2.   Виготовляти зразки виробів по заданій моделі з використанням сучасної технології, 
обладнання, інструментів та пристосувань. 
3.   Виконувати роботи в відповідності з технологічними вимогами сучасної технології, 
використовувати раціональні методи організації праці. 
4.   Перевіряти стан і природність до роботи швейних машин, прасок, інструментів, 
пристосувань. 
5.   Виконувати поточний догляд за швейними машинами/ чистити, змащувати, заправляти і 
ліквідувати незначні неполадки в роботі, регулювати. 
6.   Виявляти ступінь нагріву праски , враховуючи властивості тканини і вибираючи режими 
ВТО. 
7.   Виявляти якість крою всіх деталей і готового виробу. 
8.   Виконувати підрізку малих деталей по шаблону. 
9.   Підготовлювати вироби до примірок. 
10.  Виконувати самоконтроль у ході виконання роботи. 
11.  Виконувати правила т/б, електробезпеки, пожежної безпеки і гігієни праці. 
Кравець повинен знати : 
1. Асортимент одягу. 
2. Методи і навики виконання машинних , ручних робіт і ВТО всіх видів, 
вимоги до їх якості. 
3. Термінологію ручних, машинних і ВТО. 
4. Послідовність обробки одягу. 
5. Умовне позначення і крейдові знаки на деталях виробів після примірки. 
6. Швейні матеріали, їх основні властивості, якісні показники швейних 
матеріалів і фурнітури. 
7. Принцип підбору матеріалів для виробів/враховуючи властивості 
матеріалів верха, підкладки, прокладки і т.п./. 
8. Конструкцію і призначення швейних машин, інструментів, прасок, пресів 
і пристосувань, які застосовуються при виготовленні одягу. 
9. Основи економіки праці і виробництва. 
10. Норми і правила по охороні праці, вимоги пожежної безпеки, 
і електробезпеки, гігієни праці. 

Кваліфікаційна характеристика 
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Професія - кравець. Кваліфікація 5 розряду. 
Кравець 5 розряду повинен вміти: 
1. Виконувати всі види робіт по виготовленню одягу. 
2.  Виготовляти зразки виробів по заданій моделі з використанням сучасної 
технології, обладнання . 
3.  Виконувати роботи відповідно з технічними умовами , сучасною технологією 
обробки, використовуючи раціональні методи організації праці. 
4.  Визначити якість крою всіх деталей та готового виробу . 
5. Знімати мірки з замовника і виготовляти лекала для розкрою виробів нескладної 
конструкції. 
6.  Кроїти тканину, підкроювати дрібні деталі, виявляти якість крою. 
7.  Підготовляти вироби до примірок, проводити примірку, виявляти кількість примірок і 
готового одягу. 
8.  Виконувати самоконтроль в процесі виконання робіт. 
9. Перевіряти стан універсальних та спеціальних машин, прасок, інструментів та 
пристосувань. 
10. Виконувати поточний догляд за машинами / чистка, змазка, регулювання /, ліквідувати 
незначні недоліки в її роботі. 
11. Використовувати передові методи організації праці та робочого місця. 
12. Додержання правил охорони праці, вимог пожежної безпеки, енергобезпеки, 
внутрішнього режиму роботи. 
Кравець повинен знати : 
I. Асортимент одягу. 
2.Способи та прийоми виконання всіх видів робіт, вимоги до їх якості.  
3.Термінологію ручних машинних та волого-теплових операцій.  
4.  Умови позначання та крейдові знаки на деталях виробів після примірки.  
5.  Швейні матеріали , їх основні властивості, якісні показники матеріалів, 
фурнітури. 
б. Технологію крою, пошиття та ремонт вказаного асортименту. 7.Основні сиди дефектів в 
готових виробах, причини їх виникнення, міри 
запобігання їх, та методи усунення.  
8.Конструкції креслень одягу, розкрою крою. 
 9.Основи економіки праці та виробництва.  
10. Передові методи організації праці. 
11. Правила внутрішнього розпорядку на виробництві, охорону праці. 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Професія: закрійник Кваліфікація: 4-5 розряди 

Закрійник 4-го розряду повинен уміти: 
1.     Розкроювати при пошитті, перекроювати при ремонті, оновленні, перешитті виробів 
одягу, виробничого одягу із зняттям мірок по силуетних основах лекал, одержаних від 
моделюючих   організацій,   вибір   фасону   виробів,   примірка   виробів   на   фігурі 
замовника, обкрейдування та підрізка деталей після примірки, здача готових виробів 
замовнику: узгодження з замовником характеру ремонту виробу, виробничого одягу, 
виявлення дефектів матеріалів чи виробів, перешиття, оновлення при роботи  під 
керівництвом закрійники більш вищої кваліфікації. 
2.     Побудова креслення деталей безпосередньо на матеріалі, вибір фасонів, зняття мірок з 
фігури замовника, виготовлення лекал для виготовлення виробів обраних фасонів, примірка 
виробів на фігурі замовника, обкрейдування та підрізка деталей  після примірки,   
інструктаж   робітників-кравців,   перевірка   якості   готових   виробів   по естетичних   та   
конструктивно-оргономічних   показниках,   здача   готових   виробів замовнику,   
узгодження   із   замовником   характеру   ремонту,   виявлення   дефектів матеріалів чи 
виробів принесених для ремонту при самостійній роботі. 
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Закрійник 4-го розряду повинен знати: 
Основи конструювання та розкрою, технологію розкрою, пошиття, ремонту та пошиття, 
оновлення виробів, виробничого асортименту, сучасне направлення моделювання, 
властивості використаних матеріалів розкрою, особливості обрання фасонів, матеріалів, 
конструювання, моделювання виробів на замовників різного віку, фігур та зовнішності, 
засоби ліквідації дефектів виробів на фігурі, засоби раціонального використання матеріалів 
та норми витрати матеріалів на вибір, техніку замальовки фасонів, діючу технічну 
документацію , організацію пошиття при роботі з розподілом та без розподілу роботи. 
Закрійник 5-го розряду повинен уміти: 
Виконувати розкрій при пошитті, перекроювання при ремонті, оновлювати та перешивати 
вироби одягу по лекалах чи з побудовою креслення деталей безпосередньо на матеріалі, 
вибір фасонів із замовленням їх у паспорті замовлень, зняття мірок з фігури замовника, 
виготовлення лекал для розкрою виробів обраних фасонів, примірка виробів на фігурі 
замовника при виготовленні, обкроювання та підрізка деталей після примірки. інструктаж 
робітників, перевірка якості готових виробів по естетичним та та конструктивно-
оргоііомічним показникам, здача готових виробів замовнику, узгодження з замовником 
характеру ремонту одягу вказаного асортименту, виявлення дефектів матеріалів чи виробів, 
принесених для ремонту, оновлення чи перешиття при самостійній роботі. 
Закрійник 5-го розряду повинен знати: 
Прогресивні методи конструювання та розкрою, технологію розкрою, пошиття та ремонту 
одягу вказаного асортименту, особливості обрання фасонів, матеріалів, конструювання, 
моделювання виробів на замовника різного віку, фігури та зовнішності, засоби 
раціонального використання матеріалів та норми витрати матеріалів на вироби. техніку 
замальовки фасонів, діючу технічну документацію, організацію, пошиття при роботи з 
розподілом та без розподілу праці. 

 
Робітнича професія „Еравець” 

 
Чала С.В., Заїка О.Д. – викладачі  

Богуславського вищого професійного училища сфери послуг 
Київської області 

 

 
В усі часи у суспільстві панували певні 

погляди, думки, художнє уявлення щодо 
одягу, формувались відповідні напрямки 
моди. Усе це тісно пов’язане з професією 
кравця, людини завдяки, праці та фантазії 
якої наші бажання втілюються у життя. 
Професія кравця одночасно є однією з 
найдавніших і найсучасніших, бо потреба в 
кравецьких послугах існує постійно. 

Кінцевим продуктом праці кравця є 
найрізноманітніше вбрання, без якого 
неможливо обійтись: жіноче, чоловіче і 
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дитяче; зимове, літнє і демісезонне. 
Кравцями можуть працювати як жінки, так і чоловіки без вікових обмежень. Вони мають 

можливість працювати не тільки на підприємствах, в ательє, але й удома. Кравцю треба мати 
схильність до творчої діяльності, інтерес до нового, здатність до нестандартного мислення, 
розвинутий окомір, художній смак та кольоросприймання.  

Сучасний кравець повинен: 
• уміти виконувати всі види робіт щодо виготовлення одягу за стандартами та 

індивідуальними замовленнями; 
• вибирати (моделювати) фасони одягу відповідно до тенденції моди особливостей 

фігури замовника та властивостей тканини; 
• знімати мірку із замовника і виготовляти відповідні лекала для подальшого розкрою 

обраного фасону чи моделі; 
• робити розкрій тканини; 
• визначити якість крою та готових виробів; 
• знати асортимент одягу, конструкцію й деталі виробів,  

властивості та особливості тканини та необхідної фурнітури. 
 

Кравець 
 

Гусевик А.В. – майстер виробничого навчання  
Рівненського професійного ліцею сфери побуту 

 

 
    I. Соціально-економічна характеристика професії.     

В усі часи у суспільстві панували певні погляди, смаки, 
художнє уявлення про одяг. І все це пов'язано з професією кравця. 
Вона є однією з найдавніших і одночасно однією з найсучасніших і 
найнеобхідніших людям професій. Результатом праці кравця є одяг: 
жіночий, чоловічий, дитячий, зимовий, літній і демісезонний, 
верхній і легкий. 
    Одягом називають різні предмети, виготовленні з матеріалів 
рослинного, тваринного і штучного походження, що оберігають тіло 
людини від впливу оточуючого середовища (спеки, холоду, вологи, 
пилу тощо), підтримують нормальний стан організму, а також 
служать прикрасами. 
    Одяг - це один з елементів матеріальної культури людства. Він 
відображає суспільний лад, ступінь розвитку людського суспільства, 
економіки і техніки, своєрідність національної культури окремих 
народів, особливості побуту, природні умови, художні смаки і 
традиції народів. Зміна форм і вдосконалення одягу відбуваються на 
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кожному етапі розвитку  людського суспільства. 
    У давні часи людина у своїй діяльності застосовувала примітивні знаряддя, які були 
необхідні їй для полювання і боротьби з ворогами. Людина навчилась використовувати для 
своїх потреб шкіру тварин, обробляти льон і бавовну, ткати полотно, зшивати за допомогою 
голки та ниток куски шкіри, хутра, тканини. 
    Протягом тисячоліть вона робила це вручну. І лише в минулому столітті з'явились перші 
швейні машини, що виконують цю роботу значно швидше і якісніше. 
    Перший проект машини для пошиття одягу запропонував у кінці ХV ст. Леонардо да 
Вінчі. У 1755 році німець Карл Вейзенталь винайшов швейну машину, в якій 
використовувалась голка з вушком  посередині. Вона копіювала принцип ручного утворення 
стібків. В 1834 році американець Уолте Хант винайшов голку з вушком на загостреному 
кінці і човниковий пристрій. Його швейна машина була першою машиною човникового 
стібка, в якій використовувалась верхня і нижня нитка. У 1844- 1845 роках  
американець Еліос Хоу, якого по праву вважають батьком сучасної швейної машини, 
використовуючи принципи роботи машини Уолтера Ханта, зробив у ній ряд вдосконалень і 
створив стабільно працюючу швейну машину човникового стібка. 
    З тих пір швейні машини постійно удосконалювались . Особливий успіх мала побутова 
швейна машина Ісаака Зінгера, який, вдосконаливши машину Еліоса Хоу і створивши власне 
підприємство, почав випускати швейні машини у великій кількості. З 1870 року фірма 
«Зінгер» розширилась не тільки у США, але й відкрила свої філіали у різних країнах світу, в 
тому числі і в Росії (м. Подольськ). 
    Зараз на зміну цим машинам прийшли інші, напівавтоматичні. Вони зручні у керуванні, 
практично не вимагають великих фізичних зусиль від працівника. Проте їх використання 
висуває підвищенні вимоги до рівня професійних знань і вмінь працівника. 
    Професія кравця - це втілення краси, сучасного художнього стилю. Кравець може 
допомогти вибрати свій стиль, свою модель, дати ділову пораду щодо виробу одягу. 
    Треба зазначити, що швейне виробництво є одним з найскладніших і трудомістких. Доля 
ручної праці на допоміжних операціях перевищує 80 відсотків, незважаючи на те що швейне 
виробництво достатньо оснащене сучасними швейними машинами, напів- автоматами і 
автоматами, які полегшують працю кравців і швачок. Це в першу чергу обумовлено тим, що 
одяг, як предмет першої необхідності дуже і дуже різноманітний. Крім великої кількості 
загальних вимог, що ставляться до одягу: простота, вишуканість, гарний зовнішній вигляд, 
відповідність своєму призначенню, задоволення естетичних потреб людей, міцність, 
надійність в експлуатації, здатність зберігати форму у процесі носіння, ремонтоздатність, 
гігієнічність тощо, він має відповідати ряду вимог, що визначаються уподобаннями, смаком, 
модою і постійно змінюються.  
II. Виробнича характеристика професії. 

     Професія кравця є однією з найдавніших, але і в наш час вона 
залишається сучасною та потрібною людям.  
    Справжній кравець може допомогти вибрати свій стиль, свою модель 
і дати корисну     пораду. 
    Кравець шиє за індивідуальними замовленнями одяг для жінок, 
чоловіків, дітей, одяг з тканини, хутра згідно зі знятою міркою, при 
дотриманні технології крою та пошиття. 
    Під час роботи кравці використовують швейні машинки; голку-
металевий стержень, тупий з одного кінця і загострений з іншого; 
нитки-гнучке міцне тіло з малими поперечними перерізами; наперсток-
металевий ковпачок, який одягають на палець, щоб запобігати 
проколюванню його голкою під час шиття; сантиметрову стрічку; 
різець-зубчасте коліщатко, яке застосовується для перенесення ліній і 
знаків з креслення викрійки на папір або тканину; крейду; ножиці; 
лекала;праску. 
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     Всі роботи, що виконуються в процесі виготовлення одягу, поділяються на ручні, 
машинні і волого-теплові. До ручних відносяться роботи, що виконуються голкою, 
ножицями, крейдою...Вони здійснюються працівником як сидячи (при цьому виріб 
розташовується на колінах або частково на столі), так і стоячи (виріб повністю 
розташовується на столі). Роботи на зшивних і спеціальних машинах працівник виконує 
сидячи. Це з’єднання деталей виробу між собою за допомогою швів і строчок: 
з’єднувальних, крайових, декоративно-оздоблювальних. Волого-теплова обробка виробу-це 
розпрасування і запрасування швів, згинів, усунення пом´ятості тканини, припасовування 
країв оброблювальних деталей. Зовнішній вигляд виробу залежить від волого-теплової 
операції: під впливом тепла і вологи волокна тканини розм’якшуються, завдяки чому 
тканину можна видовжувати (відтягувати), скорочувати (спрасовувати), потоншувати 
(пресувати). Саме за допомогою волого-теплової обробки виробові придають об’ємну 
форму, закінчену „доводку”. 
  Всі перераховані види робіт виконує кравець. 

Цікаво порівняти професію кравця колись і тепер. В давні часи одяг шила одна 
людина - кравець. Отримавши замовлення від клієнта, він повністю виготовляв виріб, 
починаючи від зняття мірок і закінчуючи пришиванням ґудзиків. До обов’язків сучасного 
кравця входить виготовлення індивідуальним методом виробу легкого одягу, верхнього 
одягу, білизни, трикотажних виробів. Кравець може працювати за індивідуальним 
замовленням. Але працює він в бригаді спільно з закрійником, швачками-мотористками, 
швачками-ручницями. Кількісний склад бригади залежить від потужності підприємства, 
проте в середньому в бригаду входить від шести до дванадцяти чоловік.     Виготовлення в 
ательє швейних виробів бригадним способом сприяє створенню кращих умов для 
використання найновішого обладнання і підвищення продуктивності праці, а значить, і 
підвищення розміру заробітної плати. Технологія виготовлення одягу постійно змінюється, 
так як змінюються засоби обробки виробів, впроваджуються найновіші машини і 
устаткування, з’являються нові тканини. З появою нових матеріалів і фурнітури асортимент 
одягу стає різноманітнішим. А це в свою чергу ставить підвищенні вимоги до особистості 
кравця, його кваліфікації і психофізіологічних властивостей.  

   Після вдумливої та клопіткої праці кравця з’являються теплі пальта, елегантні 
костюми, святкові плаття, модельні куртки та ділові спідниці, які сприяють гарному настрою 
і навіть успіху в нашому житті. 

Сучасний кравець повинен вміти: 
   - виконувати всі види робіт щодо виготовлення чоловічого, 

жіночого і дитячого легкого одягу за індивідуальним замовленням; 
   - вибирати фасони відповідно до 

тенденцій моди, особливостей фігури замовника, 
властивостей тканин; знімати мірки із замовника, і 
виготовляти лекала для розкрою виробів обраного 
фасону чи моделі. 

   - приміряти вироби по фігурі замовника, 
здійснювати самоконтроль у процесі виконання 
роботи;                                                                                        

   - застосувати раціональні методи обробки 
виробів; користуватися інструментами і пристроями при виконанні 
робіт; 

 - перевіряти стан універсальних машин, прасок, інструментів 
і пристроїв; 

   - доглядати за швейною машиною (чистка, змащування, 
заправка, регулювання) і усувати дрібні неполадки в роботі машини; 

    - визначити ступінь нагріву праски; визначити якість крою і 
готових виробів; 
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    - раціонально організовувати своє робоче місце, дотримуватись чистоти і порядку 
протягом робочого дня, приймати і здавати його; 

    - застосовувати передові методи організації праці; 
    - проводити ремонт легкого одягу відповідно до встановлених технічних вимог; 
    - дотримуватись правил охорони праці, внутрішнього розпорядку і вимог 

пожежної безпеки.  
Сучасний кравець повинен знати: 
- асортимент легкого одягу, конструкцію і деталі виробів; 
- засоби і прийоми виконання машинних, ручних і прасувальних робіт усіх 

видів, вимоги до якості; 
- термінологію ручних, машинних і волого-теплових операцій; 
- умовні позначення і крейдові позначки на деталях виробів; 
- швейні матеріали і їх основні властивості, якість матеріалів і фурнітури, їх 

відповідність основному матеріалу; 
- будову і призначення швейних машин, інструментів, прасок, пресів і 

пристосувань,  
- що застосовуються при виготовленні одягу; 
- технічні умови розкрою виробів і припуски на обробку з урахуванням 

властивостей тканин; 
- норми витрат тканини на вироби; 
- технологію ремонту, прогресивні форми і 

методи організації виробництва під час ремонту одягу; 
- засоби і види оздоблення при поновленні 

легкого одягу; 
- норми виробітку, розцінки і схему оплати праці 

кравців;                                                                                       
- основні види готових виробів; 
- передові методи організації праці і робочого 

місця; 
-         основи економіки праці і виробництва в обсязі 

вимог, передбачених загальними положеннями „Єдиного 
тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій 
робітників”; 

- правила внутрішнього розпорядку на 
виробництві, охорони праці, вимоги пожежної безпеки. 

IІІ. Санітарно-гігієнічні умови праці. 
    Праця кравця належить до розряду фізичної праці 

середньої тяжкості. Кравцями одягу можуть працювати як 
жінки, так і чоловіки різного віку. Ніяких обмежень щодо віку і статі не має. 

    Трудова діяльність кравця здійснюється в спеціалізованих центрах, які оснащені 
сучасними швейними машинами, підйомно-транспортними пристроями, раціонально-
обладнаними робочими місцями, забезпеченими технічною документацією (технологічними 
картами, інструкціями, стандартами тощо). Для процесів, які супроводжуються значними 
виділеннями тепла і пилу, відводяться окремі приміщення. У виробничих приміщеннях 
здійснюється приточна вентиляція з локальною витяжкою від джерел виділення пари, газів, 
пилу. 

     Помилки в роботі, аварії, травматизм на виробництві виникають внаслідок 
недотримання правил техніки безпеки працівниками, відсутності належних (безпечних) умов 
праці для них. Під безпекою праці розуміють систему законодавчих актів і відповідних їм 
соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, які  

забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в трудовому 
процесі. 
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    Виробничі травми можуть бути викликані механічними ударами, порізами, 
проколами, опіками, ураженнями електричним струмом та комбінованою дією різних 
травмуючи факторів. У виробничих приміщеннях повинні бути створені умови, які 
виключають виробничий травматизм. На кожного працівника повинно припадати не менше 
4,5 кв. м виробничої площі і не менше 15 куб. м об’єму приміщення. Підлога виробничих 
приміщень повинна бути міцною, неслизькою, без ямок і порогів. Устаткування повинно 
встановлюватись таким чином, щоб створювались сприятливі і безпечні умови праці. 
Температура у швейному цеху повинна підтримуватись на рівні 22-23º С, а освітлення 
робочих місць повинно бути влаштовано з урахуванням загальної організації виробництва і 
характеру виконуваної роботи. 

      Аварії і виробничий травматизм можуть виникати внаслідок несправності 
ручних інструментів, недотримання правил техніки безпеки на робочому місці, 
обслуговування машин та устаткування без спеціального навчання. Для  

запобігання виробничого травматизму, всі універсальні швейні машини повинні 
бути оснащені відповідними запобіжниками, щоб уникнути проколу пальців рук голкою. 
Машини для пришивання гачків, ґудзиків, петель повинні бути забезпеченні прозорими 
щитками, що оберігали б працюючих від поранення осколками голок, ґудзиків та іншої 
швейної фурнітури. Для запобігання уражень електричним струмом електропровідні шнури 
повинні бути закриті у гумові шланги; ручки прасок повинні бути зроблені з матеріалів, що 
не проводять струм і мають малу теплопровідність. Підставки під праски повинні 
знаходитись на одному рівні з оброблюваними деталями і мати з трьох сторін бортики для 
запобігання опіків. 

    Дотримання цих та інших вимог сприятиме створенню безпечних умов 
праці, уникненню аварій та травматизму на виробництві. 

 Претенденти на опанування професією кравця повинні мати добрий, гострий  
зір з нормальним кольоро сприйманням, не мати схильності до серцево-судинних та 
легеневих захворювань, не страждати порушенням опорно-рухового апарату, особливо 
верхніх кінцівок, не страждати органічними ураженнями центральної нервової системи, 
епілепсією тощо.                                                                        

ІV. Вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей 
фахівця. 

    Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей 
людини. Як було зазначено вище, професія кравця за 

класифікацією Климова, може бути віднесена до професій типу «людина-художній 
образ»і «людина-людина». 

    Для будь-якої професії художнього профілю важливими вважаються природні 
нахили до творчої діяльності, у її представників повинен бути постійний інтерес до нового, 
здатність легко відмовлятися від стереотипів,                                                                                           

звичного способу мислення, шукати нові варіанти, нові шляхи вирішення задач. 
Крім того, до професійно важливих якостей для професії типу «людина-художній образ» 
можна віднести наявність добре розвинутої уяви, образного мислення, наглядно-образної 
пам’яті, зорового сприйняття, розвинутого окоміру і нормального кольоросприймання, 
розвинутого художнього смаку. 

     Успішна професійна діяльність у середовищі професій типу «людина-людина» в 
першу чергу залежить від нахилу і вміння спеціаліста працювати з людьми, аналізувати їх 
поведінку, підмічати особливості їх стану і характеру. Головний зміст професійної 
діяльності працівників цього типу полягає у постійній взаємодії з людьми (керівництво, 
виховання, навчання, соціально-побутове обслуговування тощо). Обов’язковою умовою 
успішної професійної діяльності працівників типу «людина-людина» є вмінням 
встановлювати ділові контакти і спілкуватися з іншими людьми, наявність організаторських 
здібностей. Від працівників цієї професії вимагаються високий рівень переключення і 
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розподілу уваги, емоційна стійкість, постійна змобілізованість і готовність до соціальних 
контактів. Невід’ємними  професійно важливими якостями працівників професії цього типу 
є такт, співчуття і співпереживання. Для успішної роботи потрібні гнучкість мислення, 
здатність до розв’язання нестандартних задач. Привітність і  

доброзичливість до людей служать тими спонукальними до професійних контактів 
факторами, які завжди присутні в роботі кращих представників професій типу «людина-
людина».  

     Професія кравця не висуває особливих вимог до загальноосвітнього рівня тих, 
хто хоче опанувати нею, чи до знань з конкретних шкільних дисциплін. Проте для успішного 
оволодіння професією кравця необхідні  

добрі знання з математики, хімії, фізики, електротехніки та трудового навчання, 
навички креслення та малювання. 

    Умови діяльності кравця ставлять особливі вимоги до його психіки . Для 
успішного виконання професійних функцій, крім глибоких спеціальних знань, він повинен 
володіти цілим рядом психологічних якостей. Ефективність праці кравця значною мірою 
залежить від того, наскільки психологічний профіль його особистості відповідає цим 
вимогам. 

     У кравця дуже високе навантаження зорового аналізатора, особливо якщо 
врахувати, що час виконання певних технологічних операцій обмежений. 

    Високі вимоги до гостроти зору, здатність розрізняти дрібні, середні і дуже дрібні 
деталі (розмір стібка, ширину шва тощо). 

       Оскільки кравцеві в процесі роботи доводиться розрізняти основні кольори, 
близькі хроматичні та ахроматичні тони, то кольоро - розрізнювальна функція у нього 
повинна бути розвинута дуже добре. 

    Крім того, у кравця повинен бути добре розвинутий окомір, тобто здатність до 
точного просторового сприймання величини і форми предметів. Окомір (лінійний, кутовий, 
площинний) є однією з найвагоміших професійно важливих якостей кравця, йому належить 
чільне місце в загальній психофізіологічній характеристиці робітника цієї професії. Ступінь 
завантаження слухового аналізатора кравця можна оцінити як помірний. У цеху рівень шуму 
від всіх працюючих машин близький до норми; особливих вимог до слухового аналізатора 
трудова діяльність кравця не висуває. Але так як сучасний кравець працює на електричних 
швейних машинах, то йому необхідно вміти розрізняти                                                                                      

специфічні «інформаційні» технічні шуми працюючого (нормально чи 
ненормально) електричного двигуна. 

    Поряд з зазначеними аналізаторами у роботі кравця беруть участь тактильна і 
мускульно - суглобна чутливість. Кравець повинен сприймати і розрізняти на дотик (активне 
осязання) ступінь заглиблення голки у товщину деталей виробу, що зшиваються, а також 
якість поверхні матеріалу (гладкість, м'якість, твердість, гнучкість вологість тощо), 

повинен розрізняти за допомогою тактильної чутливості тиск з боку матеріалу, що 
обробляється, його опір, пружність тощо. 

     У трудовому процесі кравця переважають рухи, що відносяться до типу 
сенсомоторної рухової діяльності (реакція на рухомі і статичні об'єкти, переключення з 
одного виду діяльності на інший тощо). Поряд з усвідомленими діями мають місце і чисто 
автоматичні. Темп руху високий (ліміт часу). Величина мускульних зусиль періодично 
висока. Рухи мають бути швидкими, точними, спритними. Крім того рухи, обох рук повинні 
відрізнятися сенсомоторною координацією. Для доброго кравця характерна моторна 
обдарованість, високий  

ступінь координативності, точності рухів. 
    Точні, швидкі і доцільні дії можливі за умови достатнього розвитку оперативної і 

образної пам'яті, меншою мірою-довготривалої. Практичний характер діяльності кравця 
ставить перш за все вимоги до образних і рухових компонентів мнемонічних і розумових 
процесів. 
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    Нервово-психічна напруженість у роботі кравця обумовлена постійною 
необхідністю виконання великої кількості високо координованих дій в умовах дефіциту 
часу, тобто вимушеним темпом і ритмом роботи. Це висуває підвищені вимоги до стійкості 
та концентрації уваги, які дають можливість кравцеві в умовах виробництва, цехового шуму, 
дії різноманітних відволікаючих факторів працювати швидко, точно і зосереджено. Не менш 
важливу роль в діяльності кравця відіграє довільне переключення уваги, що дозволяє йому 
успішно здійснювати професійні дії при частій зміні предметів праці, операцій з ними.                                                                                  

    Кравцеві повинні бути характерні цілеспрямоване спостереження та зоровий 
контроль технологічного процесу, якості обробки виробу. 

    У кравця повинні переважати наочно-образна пам'ять-запам'ятовування деталей 
виготовлених виробів, хімічних, фізичних і механічних властивостей оброблювання виробів, 
просторового співвідношення частин і деталей тощо, наочно-ділове, наочно-образне 
мислення та просторова уява. 

    Успішному виконанню роботи сприяють такі якості особистості, як 
несприйнятливість до перешкод, що проявляється у здатності зберігати зосередженість в 
умовах дії різних перешкод: виносливість (психічна і фізична); кравцеві необхідно висока 

працездатність, терпіння, посидючість, вміння протистояти втомі в 
умовах монотонності і одноманітності виконування робочих 
рухів;урівноваженість-якість, що передбачає зібраність і витримку, 
дозволяє встановити рівномірний темп роботи; працелюбність, 
добросовісність, чесність, акуратність, ретельність. Крім того, у 
кравця має бути добре розвинутий естетичний смак і почуття 
прекрасного. 

    Кравець постійно працює з людьми, тому він повинен 
вміти встановлювати відповідні контакти. Для цього йому необхідно 
такі якості, як доброзичливість, емоційна врівноваженість 
самовладання, рішучість. Висока емоційна стійкість є одночасно і 
добротою основою для формування перелічених вище рис 
характеру,  які можна вважати для кравця професійно важливими. 
Надмірна емоційність може бути перешкодою для здійснення чітких 

і швидких дій, підтримки рівного, доброзичливого тону в спілкуванні. Проте недостаток 
емоційної стабільності може бути частково компенсований розвинутою вольовою 
регуляцією.  

V. Відомості про підготовку кадрів. 
  Здобути професію кравця можна в професійно-технічних училищах, навчально-

курсових комбінатах, на виробництві. Держава приділяє велику увагу розвитку системи 
профтехосвіти.  

Професiю кравця можна отримати у Рiвненському професiйному лiцеї сфери побуту 
33006, м.Рiвне, вул.О. Дундича, 3. тел.: 24-01-00 
 До професійно-технічних закладів освіти приймаються громадяни України 

громадяни інших держав та особи без громадянства, які мають базову або повну загальну 
середню освіту. Прийом громадян інших держав, осіб без громадянства  здійснюється 
відповідно  

до чинного законодавства та угод України з іншими державами. 
    Всі вступники користуються рівними правами. Обмеження допускаються тільки 

за медичними показниками професійної придатності, які встановлюються Міністерством 
охорони здоров'я України. 

    Вступники подають на ім'я директора заяву про  прийом до професійно - 
технічного закладу із зазначенням обраної професії чи спеціальності, місця проживання та 
необхідності працевлаштування, до якого  додають: 

- документ про освіту в оригіналі;     
- медичну довідку встановленого зразка; 
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-6 фотокарток розміром 3x4 см. 
    Особисто пред'являють паспорт (свідоцтво про народження). Особи, які 

направляються на навчання підприємствами (організаціями, установами, господарствами, 
асоціаціями, кооперативами та ін.), службами зайнятості, подають  відповідний документ.  

    Зарахування до професійно-технічних закладів здійснюється шляхом конкурсного 
відбору. Кількість, а також форми проведення вступних випробувань (співбесіди, контрольні 
роботи з окремих предметів, тестування, вступні іспити тощо) встановлюються навчальними 
закладами. 

    Переважним правом при зарахуванні до професійно-технічних закладів освіти 
користуються діти-сироти і діти, які залишились, без опіки батьків, особи, які цільовим 
призначенням направляються підприємствами, службами зайнятості, інші особи відповідно 
до чинного законодавства.                                                                                           

    Зараховані до професійно-технічних училищ забезпечуються стипендією, одягом, 
безкоштовним харчуванням. Навчаючись, майбутні робітники можуть одержувати свої 
перші самостійні заробітки. Під час виробничої практики учні можуть отримувати від 50-
100% заробітної плати. 

    Зараховані в профтехучилище після 11 класу вчаться 2 роки, після 9 класу-3 роки. 
Форма навчання денна. 

        Можна отримати кваліфікацію: 
    - кравець 3 розряду; 
    - кравець 4 розряду; 
    - кравець 5 розряду; 
     В професійно-технічних училищах, які готують кравців легкого одягу, 

провідними навчальними дисциплінами є: спец технологія, конструювання, моделювання та 
художнє оформлення одягу, спецмалювання, швейне обладнання, матеріалознавство. 

    Так, зокрема, при вивченні матеріалознавства, учнів знайомлять з класифікацією 
та властивостями текстильних волокон, короткими відомостями про виробництво тканини; 
складом, будовою та властивостями тканини, яка застосовується при виготовленні легкого 
одягу; основними даними про малюнок, умовності в малюванні моделей одягу. При вивченні 
швейного обладнання - з класифікацією електродвигунів, які застосовуються на швейному 
виробництві; апаратами неавтоматичного керування.  

    В групах із випускників 9-х класів крім спеціальних дисциплін вивчають  
загальноосвітні предмети (українська мова та література, математика, історія, 

географія, біологія, фізика, хімія), естетичне та фізичне виховання. 
    Основами професійних знань, професійними вміннями і навичками учні 

оволодівають,  
як правило, в навчальних майстернях-спеціально обладнаних для занять з групою 

учнів. 
    Для робітників багатьох професій, пов’язаних з ручними і машинними процесами 

(зокрема, для кравця), навчання в навчальних майстернях відіграє вирішальну роль, так  як 
саме тут учні оволодівають основними виробничо-технічними знаннями і навичками. 
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Праця учнів в навчальних майстернях є складовою частиною загальної системи 
професійної підготовки їх до трудової діяльності. В навчальних майстернях учні виконують 
роботи, передбаченні програмою виробничого навчання. Випуск виробничої  

продукції в майстернях є наслідком виконання одного із основних принципів 
виробничого навчання - навчання на основі продуктивної праці. 

    Головна мета виробничого навчання-практичне навчання учнів професійній 
продуктивній праці, тобто доцільній діяльності людини по створенню матеріальних благ, у 
тому числі одягу. У процесі виробничого навчання учні повинні оволодіти основними 
виробничо-технічними знаннями і навичками. Початкове вміння перетворюється в навичок 
внаслідок цілеспрямованого багаторазового повторення дії в одних і тих же умовах. 

 
    В ПТУ використовується ступенева форма навчання: спочатку учням 

присвоюється кваліфікація швачки, а потім кравця. 
    Після закінчення професійно-технічного училища учням присвоюються 4-5 

розряди.  
Конкретні кваліфікаційні розряди присвоюються учням залежно від виробничих 

показників, досягнутих в останній період навчання з урахуванням успішності по 
профілюючих предметах. Після закінчення училища кравці можуть отримати професію 
закрійника. Кожен кравець може вчитися без відриву від виробництва на вечірньому або 
заочному відділенні технікуму легкої промисловості або закінчити інститут легкої 
промисловості. Після закінчення технікуму видається диплом техніка-технолога і модельєра-
конструктора, а після закінчення інституту  інженера-технолога, інженера-механіка 
швейного виробництва, інженера-конструктора швейних виробів. 

    Оволодіння професією кравця надає можливість зайнятись індивідуальною 
трудовою діяльністю та розпочати власну справу. 

                                                                                         
 

Зроби свій вибір – стань кравцем 
 

Мазур М. А. -  майстер виробничого навчання  
Полтавського професійного ліцею сфери послуг 

 

 
Я працюю майстром виробничого навчання у Полтавському професійному ліцеї сфери послуг 

з 1995 року. Постійно шукаю шляхи підвищення  якості  знань учнів,  їх  професійних  умінь та  навичок. 
Завжди  щиро  радію успіхам своїх вихованців. 
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У  всі часи у суспільстві панували певні погляди щодо одягу, формувались відповідні 
напрямки моди. Усе це тісно пов’язане з професією кравця – людини, дякуючи праці та фантазії якої, 
наші бажання втілюються у життя.  

Виготовлення одягу – одне з найдавніших ремесел, століттями воно існувало, як кустарне 
виробництво, усі операції якого виконувалися одним майстром.  

XIX століття з початком індустріалізації внесло зміни і до оцінки одягу. Він став товаром.  

 
Загальна характеристика професії: 
- кравці сьогодні вміють виконувати всі види робіт з виготовлення швейних виробів з 

використанням сучасного обладнання, перевіряти якість крою та готових виробів;  
-    знають сучасний асортимент швейних матеріалів, їх призначення, основні властивості; 
-    володіють правилами експлуатації швейного обладнання, видами та призначенням 

приладів малої механізації.  
Професія кравця надасть вам можливість: 
-    оволодіти  сучасними   техноло  - гіями  розкрою та виготовлення швейних  виробів; 
-    одержати  навички  роботи   на новітньому швейному обладнанні з використанням  

комп’ютерних технологій; 
-    пройти  виробничу  практику  з подальшим  працевлаштуванням на підприємствах  

швейної  галузі. 
У процесі пошиття одягу  кравець працює з  різними видами сучасних тканин та матеріалів, які 

відрізняються за фактурою, кольором та властивостями. Підбирає оздоблення, відповідну фурнітуру, 
створюючи цілісний образ моделі. 

Необхідні якості для оволодіння професією: 
-  координація, 
-  відчуття кольору, 
-  окомір,  
-  художній смак, 
-  уява, 
-  акуратність, 
-  терпіння,  
-  комунікативні навики.  
Професія кравця потрібна людям для задоволення культурних та  естетичних потреб у 

виготовленні різних видів одягу.  
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Кравець повинен знати: 
-  методи  виготовлення та ремонту  швейних виробів; 
-   призначення та властивості матеріалів, що використовуються; 
-   основи конструювання; 
-   сучасне швейне обладнання та вміло ним    користуватися; 
-  кращий досвід роботи за професією; 
-  правила охорони праці.  
Для цього потрібні знання з шкільних предметів: 
- трудового навчання, 
-  математики,  
- креслення,  
- малювання.  
 Знання цих предметів є базою для опанування усіма можливими  прийомами технології 

виготовлення одягу. 
Професія кравця передбачає такі риси характеру: 
- акуратність,  
- витримка,  
- доброзичливість,  
- тактовність,  
- стриманість, 
-  ввічливість. 
Можливості працевлаштування: 
- кравці працюють на підприємствах швейної промисловості; 
- у ательє; 
- салонах; 
- у  невеликих приватних фірмах; 
- як приватні підприємці; 
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- як викладачі спеціальності в освітніх установах. 
Професією кравця можна оволодіти: 
- у професійно-технічних навчальних закладах, 
- у технікумах,  
- у навчально-курсових комбінатах.  
Некрасивих жінок  не буває! У  кожної – своя родзинка – вся проблема в тому, щоб її знайти!  

У цьому і допоможуть нам кравці Полтавського професійного ліцею сфери послуг. 
 

Проект на тему: «Щоб було цікаво жити, треба вишити й пошити» 
 

Тимощук І.М., Логвиненко С.І. – майстри  
Виробничого навчання Новоград-Волинського 
Професійного ліцею Житомирської області 

         
      

                                                                        
                   
                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ТЕМА ПРОЕКТУ:  «Щоб було цікаво жити, треба вишити й пошити». 
МЕТА ПРОЕКТУ:  Пробудити і розвинути любов до родинних традицій, до   

професій «Кравець. Вишивальниця». Знайти зв`язок між професіями. Виховувати почуття 
гідності та відповідальності  за здобутки творінь прекрасного. 

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: зацікавити учнів в науково-дослідницькій роботі; провести 
паралель між минулим і сучасним, розкрити зв`язок  між шиттям та вишивкою, формувати 
інтерес до професії,  збагатити учнів знаннями. 

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ: «Яке значення має правильний вибір професії в  житті 
людини». 
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ТИП ПРОЕКТУ: дослідницько-інформаційний. 
 
УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: навчальна група №5 з професії « Кравець.   

Вишивальниця». Родина Шевчуків та родина Луцевичів. 
КООРДИНАТОРИ: майстри виробничого навчання Тимощук  Інна Миколаївна  та 

Логвиненко Світлана Іванівна. 
ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ:  2 місяці. 
ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ 
Підготовчий етап: під час цього етапу було виконано: 
• визначення теми і мети проекту; 
• обговорено основні завдання проекту; 
• розподілено учасників на творчі групи, зазначено зміст роботи кожної групи. 
1 група – вивчає родинні традиції . 
2 група – вивчає мистецтво рідного краю. 
3 група – вивчає сучасні напрямки моди. 
4 група – вивчає сучасні напрямки вишивки. 
5 група – збирає фотоінформацію. 

1 ЕТАП  
ПЛАНУВАННЯ: під час цього етапу визначалися з інформаційними джерелами. 
Розподілили обов`язки між учасниками, розробили індивідуальні завдання. 
2 ЕТАП 
ДОСЛІДЖЕННЯ: на цій стадії проекту учні збирали інформацію для різнобічного 
висвітлення теми. Вся інформація оформлялася письмово. 
3 ЕТАП 
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ: головним завданням цього етапу була систематизація та аналіз 
отриманого матеріалу. Учні презентували зібрані матеріали, координатори проводили 
контроль виконаної роботи. 
4 ЕТАП 
ВИКОНАННЯ: під час цього етапу оформлялися результати роботи, робилися фотографії. 
Аналізувались результати. 
5 ЕТАП 
РЕФЛЕКСИВНИЙ: в ході виконання проекту вносились зміни, удосконалення, видавались 
консультації. 
6 ЕТАП 
ЗАХИСТ ПРОЕКТУ: захист проекту відбувався під час виховної години. В реалізації 
проекту задіяні моделі виробів учнів групи. 

Вогнище родинне 
На світі білому єдине, 
Як і дніпрова течія,  

Домашнє вогнище родинне 
Оселя наша і сім`я. 

      Здавна існує добра традиція зберігати і передавати з покоління в покоління 
імена своїх предків. Існує багато інших чудових родинних традицій: як проводити вільний 
час та відпустку, як відзначати свята тощо. Ми ж хочемо звернутися ще до однієї родинної 
традиції – наслідування  професії. Часто буває, що любов до тієї чи іншої професії 
переходить із покоління в покоління. Так створюються династії кравців, вчителів, лікарів, 
військових, спортсменів та інші.  

 
     Наша група також родина, яка має свої традиції. Відпочинок у дружньому колі – 

одна з най улюбленіших традицій.  
В групі також є родини де склалися династії професії «Кравець. Вишивальниця». Це 

родина Шевчуків, де бабуся учениці – Орехова Олександра Григорівна ветеран праці.  
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Все своє життя пропрацювала на швейній фабриці « Леся» міста Новоград-
Волинського.  

 

 
 

 
Мати учениці – Шевчук Тетяна Володимирівна, також працює на фабриці ЗАТ ВКФ 

«Леся» в розкрійному цеху. У вільний від роботи час полюбляє вишивати.  
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Учениця – Шевчук  Альона унаслідувала уміння бабусі та мами і обрала собі 
професію «Кравець. Вишивальниця». 

Сьогодні в нас родинне гарне свято 
Зійшлись  бабуся, мама й я. 
А також всі майстри і вчителі.  

Сьогодні всім нам можна порадіти, 
Що в нас поєднана професія така. 

В сім`ї розпочинається життя дитини, 
Тому від бабці й мами я гарне все беру,  
Тож правила й традиції родини 
В майбутнє я з собою понесу. 
       Дуже приємно вам розповісти ще про одну родину – це родина Луцевичів. 

Бабуся – Луцевич Катерина Іванівна працювала на швейній фабриці « Леся» швачкою. З 
2001 бабуся на пенсії. Мама учениці, Луцевич Валентина Миколаївна – керівник гуртка з 
вишивки. Дочка – учениця Луцевич Тетяна  з дитинства захоплювалася справжніми 
витворами мистецтва своєї родини і обрала свій життєвий шлях – професію « Кравець. 
Вишивальниця». 
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Моя бабуся гарно вишиває, 

Цвітуть на полотні троянди й виноград, 
Розмай калиновий там грає,  
і дивні птахи щебет ять. 

На вік з’єдналось чорне і червоне – 
Мого краю гордість і краса. 

Душа народу – малинові дзвони,  
Його веселка і його сльоза. 

 
Я про бабусю хочу розказати,  

Вона у мене – справжня доброта. 
Вона все вміє: шити, вишивати, 
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Хоч доля у бабусі не проста. 

 
І розкажу ще про матусю, 

Вона у мене справжня трудівниця. 
І я у неї працювати теж учуся, 
Бо труднощів я зовсім не боюся. 
Я все робити вчуся так як мати 
І вже навчилась вишивати. 
А там, гляди, навчуся шити, 
І буду я в житті красиво жити 

 Найбільше щастя для батьків – працьовитість дітей. Їх любов та повага до 
родинних традицій, до  рідного краю. 

Благослови наш любий рідний дім, 
І всіх – усіх, що проживають в нім, 
І неньку нашу, і садок – розмай, 
І рідний наш народ і рідний край. 

Нехай завжди квітують традиції в родині, 
Щоб було гарно жити в цій країні.   

    Україна – край смутку і краси, радості і печалі, розкішний вінок рути і барвінку, 
над яким сяють зорі. Україна – віковічна боротьба нашого народу за незалежність, волю, за 
щастя. Україна – це милосердна рідна мова, вишитий рушник та сорочка вишиванка.  

 
У нас сьогодні наче вечорниці: 
Милують око диво рушники. 
Дівочий спів лунає у світлиці, 
Як добре, що є звичаї такі. 

       
    Невмирущим творінням талановитих рук українок були рушники. Рушник можна 

порівняти з піснею. Без рушника, як без пісні, не обходяться події пов’язані з життям та 
побутом народу. Рушник – символ єдності сім`ї, символ любові до рідної землі, до матусі, 
символ працелюбності нашого народу.  
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Український рушник… Його можна порівняти з піснею витканою та вишитою на 
полотні. Ознакою охайності працьовитості кожної господині є прибрана хата: вишиті 
рушники. 

А тому на Україні не було жодної оселі, де б не полум’яніли рушники. 
 Жінки і дівчата в Україні дуже любили вишивати рушники. Вишиті рушники 

вважалися священними, їм поклонялися наші предки. Рушники берегли… Їх передавали як 
оберіг із роду в рід. Оберіг – це захист від чогось небезпечного, небажаного. 

Вишиваю рушника різними нитками. 
Там калина молода й ружі з солов’ями, 
У барвінку синій цвіт, кущ рясного глоду. 
Український рушничок – символ мого роду. 

                  
Ще в давні часи працюючи на панщині люди шили одяг як собі так і панам. Наш 

«Кобзар» Тарас Шевченко оспівув цю працю у своїх віршах:  
Рученьки терпнуть, 

 злипаються віченьки. 
Боже, чи довго тягти 
З раннього ранку  
до пізньої ніченьки 
голкою денно верти. 

 
Кров висисає оте остогиджене 
Прокляте нишком шиття,  

що паненя вередливе зманіжене 
викине геть на сміття. 

Сьогодні моду називають капризною, мінливою, вітряною. Раніше ще в ХІХ 
столітті у художників-модельєрів на розвиток кожної нової ідеї йшло 5-8 років, то зараз 1-2 
рази в рік мода міняє свої напрямки. Мода нам дає підказку, як одягатися, на яку модель 
звернути увагу. 

 Щоб навчитися  шити, треба знати основні процеси швейної справи: 
• вміти розрізнити призначення одягу; 
• мати уявлення про тканину; 
• підбирати фасон; 
• уміти знімати мірки; 
• розкроювати, шити й прасувати; 
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• оздоблювати вироби. 
Кожна дівчина, жінка повинна вміти самостійно кроїти і шити собі найнеобхідніші 

речі. Коли людина вміє шити, вона може краще підібрати фасон одягу, за своєю фігурою і на 
свій смак. Усього цього дівчата можуть навчитися в ліцеї за професією «кравець». 

Під час шиття кожна майстриня вкладає в свою роботу частину своєї душі. Не треба 
боятися нових ідей і творчих пошуків. Якщо ви отримуєте радість і задоволення від своєї 
роботи – це винагорода за ваше терпіння і посидючість. 

На протязі останніх десятиліть почалося відродження вишивки. Повернулася 
зацікавленість і мистецтво знову стало виблискувати всіма своїми барвами. Інтерес до 
вишивки не пропадав ніколи. Ще з давніх-давен вона була основним видом вишуканого 
жіночого рукоділля. Вишивкою займалися і принцеси, і прості швачки. В 
загальноприйнятому розумінні під вишивкою підрозумівають шиття узорами по тканині, а 
також по шкірі. 

Мистецтвом вишивки в Україні захоплювалися з давніх-давен. 
ЇЇ  оспівували в віршах та піснях.  
        Як я малий збирався на весні 
               Піти у світ незнаними шляхами, 
  Сорочку мати вишила мені 
  Червоними та чорними нитками. 
  Два кольори мої, два кольори, 
  Оба на полотні, в душі моїй оба, 
  Два кольори мої, два кольори 
  Червоне – то любов, а чорне – то журба. 
    Ви замислювалися над тим, чому таке популярне рукоділля? Це не ностальгія і не 

бажання вбити час. Бо самі сучасні машини не здатні створити узори, які роблять умілі 
майстри. 

Зараз  одним з найпоширеніших видів рукоділля  є вишивка. Але також стрази, 
бісер, пастки, оздоблювальне каміння, хутро, вишивальні нитки, шовкові стрічки та тасьма 
застосовуються для оздоблення виробів. Вони тісно ввійшли в наше повсякденне життя. 

              
 В оформленні інтер’єру не останнє місце займають вироби з бісеру, вишиті 

художні картини, рушники, серветки, скатертини. Все це ви можете побачити тут у нас. 
  А ще до вашої уваги зразки дитячого одягу прикрашені вишивкою, при бажанні з 

ними можна познайомитися детальніше. 
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            .  
З 1993 року на базі Професійно – технічного училища №7 ведеться підготовка осіб, 

які здобувають професію «Кравець», засновником якої стала Тимощук Інна Миколаївна.  
В 2000 році розпочинається навчання молоді по професії «Вишивальниця», яку 

започаткувала Кизяк Людмила Володимирівна.   
 

                
 
 Сучасний народний майстер, як носій традицій повинен бути спадкоємцем 

майстерності попередників. 
 
 Навчально-виховний процес повинен передбачати не тільки оволодіння навичками 

професійної майстерності, а й професійне задоволення процесу праці. Теоретичне і 
практичне навчання чередується. 

Виробниче навчання є основою професійної підготовки учнів. Навчання повинно 
створювати економічні та організаційні умови для стимуляції якісної творчої праці, 
ініціативи. Основним етапом виробничого навчання є робота в навчальних майстернях. 
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             .   
Тут учні послідовно вивчають прийоми і способи виконання ручних, машинних і 

волого-теплових робіт по виготовленню одягу. Навчання в навчальних майстернях 
необхідно вести з використанням нової техніки і технології, вводити бригадні методи 
організації праці, використовувати реальні можливості ліцею і рівень підготовки учнів. В 
навчальних майстернях передбачається в процесі навчання виготовлення продукції на 
замовлення підприємств і організацій, а також індивідуальних замовлень. 

 
Розроблені системи і методи навчання дозволяють вдосконалювати навчальний 

процес, науково організовувати його і забезпечувати міцні знання й уміння учнів. 
Інструкційні картки на уроках виробничого навчання в комплексі з іншими 

методами є основним матеріалом на уроках як для учнів так і для майстрів. 
Учні користуються інструкційно-технологічними картками краще запам’ятовують 

послідовність і технічні умови на виконання тої чи іншої операції, ведуть самоконтроль, 
успішно вивчають термінологію швейного виробництва. Також в процесі навчання не 
останнє місце займають мікро-вироби, за допомогою яких учні можуть більш детально 
ознайомитися з процесом виконання тих чи інших робіт. Еталоном гарного настрою під час 
робіт є регулярне використання додаткового навчального матеріалу. Тоді ми зможемо дати 
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учням радість праці, радість успіху в навчанні, здобути в їхніх серцях почуття гордості, 
власної гідності. 

У сучасних умовах виробничої діяльності від працівників вимагається не тільки 
професійні знання й уміння, а й здатність сприймати нове, приймати рішення, проектувати і 
творчо виконувати роботу. Тому актуальним і важливим є пошук нових шляхів та заходів 
формування у майбутніх фахівців інтересу до творчої професійної діяльності. 

Формування професійної спрямованості учнів закріплюються у процесі виробничої 
діяльності. Це дає змогу учням засвоїти, що продуктивна робота залежить від зацікавленості. 

Дотримуючись дидактичного принципу наочності навчання, що підвищує інтерес 
до заняття і увагу на уроці. В учнів складається конкретне уявлення про матеріал, який 
вивчається, він стає доступнішим і легшим для розуміння. 

Завдяки цьому в учнів з’являється прагнення до праці. Отримавши знання та вміння 
в них живе стрімке бажання створювати нове і цікаве. 

   Професій цікавих багато,  
Ми можем сьогодні назвати. 
Престижні і модні, 
Звичайні й прості. 
Ти вибрав сьогодні свою, 
Ти можеш її розпізнати 
 
А ще є така, в якій можна, 
Професії ці поєднати. 
Вони вимагають таланту, 
Духовності знань і умінь. 
 І треба все це показати, 
В чудовім творінні своїм 

 
Може стану дизайнером я, 
І десь буде у мене сім`я. 
А в думках на завжди засіда 
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Оця краща майстерня моя. 
А ще група під номером п’ять! 
І майстрині, що мають свій фах, 
Завжди бачать терпіння й уміння  
В наших діях і наших серцях. 

Господь Великий нас благословив, 
Дарами, що нікому не відняти. 
Любов і  творчість, туга і порив, 
Ми здатні все це подолати! 

До вашої уваги пропонуються вироби в яких поєднано дві професії. (Демонстрація 
виробів) 

  Отже, робимо висновок, що поєднання двох професій «кравець» і «вишивальниця» 
тісно ввійшли в наше повсякденне життя.  

…Я жива! 
В душі цілий світ бринить, 
Він горить – йому не спиниться. 
Бо живе не той хто чадить, 
А живе лиш той, хто іскриться… 

 
 

Роздуми про професію „кравець” 
Романюк В.Н. - викладач; 

 Павлова В.В. - методист- викладач  
Луганського вищого професійного училища сфери послуг 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Народи, що не носять одягу, не мають 
свого минулого, а, відповідно, не можуть мати 
перспективи на майбутнє. Мова йтиме про 
найкрасивішу, найнеобхіднішу професію з 
багатогранним розмаїттям її переваг і новизни. 

Адже кожна людина своєю красою наполовину зобов’язана фахівцями цієї професії».  
Саме такими словами починається зустріч на вокзалі з абітурієнтами, що стоять на 

порозі свого професійного вибору.  
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На перший зупинці викладач знайомить молодь із вдалими виразами народної 

мудрості на адресу гідної професії, як дифірамби: 
- швейне ремесло має золоте дно; 
- це ремесло не коромисло: плечей не відтягне, а само прогодує; 
- і робота в ціні, і фасон; 
- як пошито красиво, то і людям мило; 
- майстра видно по костюму; 
- вмілі кравецькі руки не знають скуки; 
-  голка маленька, а кравця годує; 
- кравецька справа людиною ставиться, людиною славиться; 
- швейна праця не марна і результат має гарний; 
- одягни бабуню - буде красуня. 
Далі викладач інформує про  знімки моделей сучасності, ефектні, професійні 

витвори одягу, що були представлені на подіумі наступної зупинки. 
 Це  сміливий молодіжний одяг. Він приваблює зовнішньою красою і сумішшю 

фантазії. Він має свою  індивідуальність і урочистість,  неповторну творчість,  шик, 
чудове оздоблення і гармонійність. Адже для молоді важливо висловити своє «Я» 
своєрідним одягом, бо саме за ним зустрічають.  

Цю професію люблять всі, бо абсолютно всі причетні до неї. Тут завжди беруть 
участь двоє і в унісон  - витвори цього дуету. В прояві фаху «сучасниця» зізнається образно 
у коханні, «замовнику» професійними термінами, що звучать як мелодія. 

«Я б різала тебе, як тканину при крої, а зметала всі деталі своїм коханням. Ми 
створені одне для одного, як нитка для голки. Я прагну, щоб ти обійняв мій стан, як 
сантиметр обіймає манекен. Ми не роздільні, як пілочка і спинка в кожному виробі. Я не 
можу без тебе, як швейна машина без човника. Я хотіла б приметати тебе, як манжету 
до рукава і передати щирі свої почуття, як лінії через копіювальні стібки. Знай, що моє 
кохання до тебе чисте і рівне, як тканина після прасування. Я хотіла б вшити ці слова у 
твоє серце, щоб ти запам’ятав і зміг усвідомлювати реально, як термінологію. Кохання 
моє до тебе ніколи не згасне, як не пропаде на Землі ця чудова професія - «Кравець». 

Під час подорожі кожна дівчина і юнак прагнуть бути красивими і усвідомлюють, 
що мода віддзеркалює внутрішню інтелігентність і культуру. І все це завдяки сумлінню і 
бажанню, терпінню і душевному внеску, високохудожність у витвори одягу.  

На черговій зупинці результати своїх професій демонстрували різні фахівці, але 
всі вони були настільки пригнічені і засмучені, що було зрозуміло – вони усвідомлюють 
свою безробітність і непотрібність. Лише одна професіоналка на ім’я  «Кравець» була 
життєрадісна, красиво одягнена і весела.  

З нею охоче спілкувались присутні, спостерігаючи уважно її слухали, бо були в 
захваті від впевнених досягнень. Вона як поет озвучила ці рядки. 

«Носити одяг – то є мудрість моди, 
А шити одяг – то особиста насолода. 
Від задоволення я посміхаюсь, 
Бо  шиттям одягу займаюсь».  
Тільки фахівці цієї професії є великими людьми, дійсними магістрами своєї 

справи, сильні духом і розумом, вміють розважитись і жартувати над хибами  тих, хто не 
професійно працює, чи припускається помилок. 

В динамічному проспекті цих рифмованих рядків це як раз спостерігається: 
Був метод свіжий і старий: 
І так підряд століття.  
«7 раз відмір, один відріж» 
Народ все це помітив. 
І виник в ательє девіз новий: 
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Давати план завзято. 
А метод цей – ось він який: 
«За 6 відмірювань – така ж зарплата». 
Мовляв іти нам до мети  
(І цьому треба вірити), 
Достатньо буде лиш п’яти,  
6 разів не будем міряти. 
Зникла точність? Ну і що ж? 
На все махнем  рукою. 
Відмір три рази і хорош, 
Бо якість лишиться такою ж. 
«Тягни рулон, на стіл кидай,» -  
Навчали новачка. -  
«Відмір 2 рази і кромсай.  
Пропустить ВТК». 
Ось відміряють тільки раз,  
Де треба було сім, 
І ось відміряли, якраз,  
Не змірявши зовсім. 
В той костюм, як з’ясувалось,  
Одяглися всі кравці, 
Й остаточно з’ясувалось,  
Що кравці – «Всі молодці»! 
На завершення подорожі абітурієнти висловлюють думки з приводу того, які 

почуття їх переповнюють. Вони залучаються до співрозмови,  як визначитися в професії, бо 
переконанні в тому, що навчатися одягатися стильно, високохудожньо, зі смаком,  ошатно, 
можливо тільки тоді, коли досконало опануєш цю професію «Кравець». Якщо молода 
людина присвячує себе тій єдиній,   найкращій, найпотрібніші,  досяжній, посильній, що 
обумовить матеріальне забезпечення і принесе моральне задоволення – то це і є стисла 
формула професіональної кар’єри. 

Про неї пишуть вірші, висловлюють дифірамби, компліменти, як найчудовішій 
жінці, про неї ж складають гімн: 

«Наш Кравець і гарний і ошатний 
І до творчості завжди він здатний. 
Величі його краса чарує, 
Настрій гарний людям він дарує. 
Одягає всіх він дуже модно, 
До фантазій також він є годний»  
Після цих рядків вдоволені професійною мандрівкою, абітурієнти вже не зрадять 

вибору найвеличнішої професії «кравця», що вабить насолодою творінь в одязі, п’янким 
задоволенням і мандрівними враженнями.  

 
Історія кравецького ремесла 

                               
  Канівець Т.В., Павлова В.В. – методисти  

Луганського вищого професійного училища сфери послуг 
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Швидше за все, професія кравецьких справ майстра народилася ще в ту пору, коли 
стародавня людина вперше одягла  шкури тварин для захисту тіла від холоду і вітру. І до тих 
пір, поки людство потребує одягу, попит на послуги таких фахівців буде постійним. 
Недаремно в народі кажуть, що вміти шити – значить, завжди мати вірний шматок хліба. 

ПОДОРОЖ В КАМЯНЕ СТОЛІТТЯ 
Секрети кравецького мистецтва накопичувалися протягом тисячоліть. Одяг виник 

ще на ранніх стадіях розвитку людського суспільства.  Давня людина використовувала одяг 
й як «маленьке житло, тобто захист  від негоди  та від «сил природи». Перші форми одягу 
визначалися формою тіла людини, її способом життя. 

 
На ранніх ступенях розвитку людського суспільства одяг був некроєним і нешитим  

і являв собою найпростіші 
покриття у вигляді накидок, стегневих пов'язок, виготовлених  зі  шкір  звірів, листя, пір'я, 
м'якої деревної кори і волокон рослин, які  закріплювали  на виступаючих частинах тіла, які 
виступають. 

ВИНАХІД  ГОЛКИ                                                                  
Історія шиття налічує вже більше 20 тисяч років. Первісні люди проколювали 

шкури доісторичною подібністю шила з шпильок або каменів, що обтесали, через отвори 
протягували сухожилля тварин, і таким чином, споруджували собі «костюм». Найперші 
голки з вушком, зроблені з каменів, кісток або рогів тварин, були знайдені на територіях 
сучасної Західної Європи і Середньої Азії близько 17 тисяч років назад. У Африці голками 
служили товсті жилки пальмового листя, до якого прив'язувалися нитки, зроблені також з 
рослин. 
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Людина в епоху палеоліту 40 – 25 тис. років тому вже вміла, користуючись 

кістяними голками, зшивати,  сплітати і зв'язувати різні природні матеріали, щоб надати їм 
бажаної  форми. Винахід кістяної голки з'явився першим кроком до створення облягаючого 
одягу. 

ПОЯВА ТКАНИН 
Наступним найважливішим етапом стала поява тканин. 

Швидше за все ткацьке виробництво виникло в ранньому 
неоліті, коли люди вперше навчилися вирощувати рослини і 
розводити тварин , які  дають вовну. Процес праці сприяв появі 
зручніших, раціональніших форм прилягаючого одягу, що 
отримується шляхом крою й шиття чохлів на окремі ділянки 
тіла, та виготовляється з досконаліших матеріалів — тканин  
тощо. 

Навчившись в епоху Неоліту 
мистецтву прядіння і ткацтва, людина 
використовувала спочатку волокна 
дикорослих рослин. Перехід, що відбувся в 

неоліті, до скотарства і землеробства дозволив 
використовувати для виготовлення тканин 
вовну домашніх тварин і волокна культурних 
рослин (льону, конопель, бавовни).  

Ткацьке мистецтво розвивалося  з 
надзвичайною швидкістю.Майстерність 

єгипетських ткачів досягла високої 
досконалості. Все це стало можливим 
завдяки удосконаленню ручного ткацького верстата, яке значно 
прискорило темп роботи ткача і дозволило набагато підвищити 
якість тканини в порівнянні з первісним  часом. 

Винахід ткацького верстата і розвиток текстильних 
ремесел привів до появи спочатку драпірованого, а потім і 
шитого одягу з тканини. 
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ОДЯГ В ДАВНЬОМУ ЄГІПТІ 

Шитому одягу передували його прототипи: 
первісний плащ (шкура) та прикриття на стегнах. Від плащу 
бере початок різного роду плечовий одяг; згодом з нього 
виникли тога, туніка, пончо, бурка, сорочка  тощо. Від 
прикриття на стегнах відбувся поясний одяг (фартух, 
спідниця, штани). 

 
ОДЯГ В ДАВНЬОМУ РИМІ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Історія людства - це історія 

відкриття, винаходу, знахідок. Все, що 
оточує нас, чим ми постійно 
користуємося, колись кимось відкрито, 
знайдено, побудовано, зроблено вперше. 
Імена переважної більшості таких 
винахідників сягнули в минуле. 

Як відомо, будь-яка професія 
потребує своїх особливих інструментів. Кравецьке ремесло - не 
виключення. Неможливо представити сьогодні кравця без вже звичних нам інструментів. 
Але, проте, якщо заглянути в минуле, то дійсно можна переконатися, що ці самі інструменти 
мають свою історію. 

ВИНЕКНЕННЯ НОЖИЦЬ 
Найперші ножиці з'явилися у людини зовсім не тому, що їй треба було якось 

обслуговувати себе, а тому, що їй треба було якось стригти  овець. Трапилося це три з 
половиною тисячі років потому, ножиці тоді мали вигляд  двох лез, сполучених на зразок 
пінцета. 

Винахід цей, хоч і функціонував, але не був особливо вдалим (леза “овечих“ 
ножиць, що з'явилися вперше в Стародавньому Римі, не оберталися навколо центру, а просто 
стискалися рукою, як велика захватка для шматочка торта), і тому наші прадіди 
користувалися ними тільки перед «вовняним сезоном», а нігті  на руках, мабуть , для 
зручності просто гризли. 

І так би це неподобство і продовжувалося, якби в 
Стародавніх Сиракузах не народився математик і механік Архімед. 
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І лише після цього, приблизно 1000 років тому, ножиці в 
тому вигляді, в якому вони відомі зараз, винайшов Леонардо да 
Вінчі. 

 
 
 

 
 
ВИНЕКНЕННЯ НАПЕРСТКА 

Візьмемо таку просту річ, як наперсток. Він є в Кожному 
будинку. Без нього важко було б обійтися. Здається, що 
наперсток існував завжди. Але це не так. Був такий момент, 
коли безвісного кравця, що сколов собі всі пальці, раптом 
осяяло. Але коли це відбулося, не зможе сказати ніхто. 
Наперстками почали користуватися в якнайдавніші часи 
(наприклад, більше двох тисяч років назад в Китаї або навіть ще 
раніше в Єгипті). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Назва «наперсток» пішла від 
російської назви палець – «перст». 
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ВИНЕКНЕННЯ МАНЕКЕНА 
Історія манекена починається у XIV столітті до н.е. з дерев'яного торсу, знайденого 

в скрині для одягу фараона Тутанхамона, останнього фараона 18-ої династії, яка керувала 
Єгиптом до 1314 рр. до н.е. 

У Європі манекен з'явився на світло у 1573 році. З дерева і глини його створив 
італійський чернець Сан Мазко. І прикрив клаптями полотна. Ляльці дали ім'я - Маничино - 
за назвою матеріалу, з якого вона була зроблена (це ще одне трактування назви манекена). 
Незабаром дерев'яна лялька перекочувала до Франції і Нідерландів, де і почала називатися 
манекеном. У Парижі якійсь кравчині  прийшла в голову думка використовувати її, щоб 
показати клієнтам новий фасон сукні. За цим прикладом  пішли інші кравчині. 

ВИНИКНЕННЯ КРАВЕЦЬКОГО  РЕМЕСЛА 
Перенесемося до епохи Середньовіччя.  Виникнення кравецького ремесла в Західній 
Європі відносять до 12 ст., у російських містах - приблизно до 14 ст. 

Німецький історик костюму Г. Вейс назвав Середньовіччя «часом панування 
ножиць», тому що в епоху готики велику увагу почали приділяти особливостям крою одягу. 
До цього одяг створювався  в монастирях або ж усередині сімей. 
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Існували і школи кравецького ремесла. В епоху раннього Середньовіччя їх 
налічувалося принаймні дві - Венеціанська і  Паризька. Обидві школи були законодавицями 
тодішньої моди, мали свої статути, якими пишалися, і за правилами яких прагнули 
працювати. 

ВЕНЕЦІАНСЬКІ КРАВЦІ 12 СТ. 
Що стосується Венеціанської школи, то її кравці 

пишалися своїм статутом, який датується лютим 1219 року за 
венеціанським календарем. 

Статут починається з клятви, яка приносилась на 
Святій Біблії. В ній міститься обіцянка дотримуватися точності 
у роботі із замовником і зобов'язання давати йому правдиву 
пораду з приводу кількості і якості тканини, яку слід придбати, 
щоб уникнути марнотратства. 

Згідно статуту  отримати звання майстра можна було 
тільки після довгих років навчання. Як правило, незаможні  
батьки віддавали свого сина або дочку, майстрові в навчання, 
вносячи невелику плату. Майстер повинен був годувати і 
навчати учня початковим навичкам ремесла. Навчання йшло 

паралельно з виробничим процесом за принципом: «Я показую, а ти повторюй за мною». 
Спочатку навчали  користуватися  голкою та ниткою, оскільки всі операції виконувалися 
тільки вручну.    

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потім хлопчики 

осягали складне мистецтво крою. Дівчаток навчали в спеціальних майстернях плести і 
в'язати мережива, робити вишивки на легких тканинах. 

Сам кравець займався розкроєм моделі, тоді як решта операцій, такі, як зшивання 
деталей, обробка тасьмою або стрічками, декорування і вишивка, довірялися жінкам. 
Інструментами, якими завжди користувалися кравці, були великі ножиці, голки, наперстки, 
важкі праски і незвичайна стрічка для зняття мірок, що складалася з декількох смуг. Часто 
для визначення розміру кравцеві було достатньо тільки поглянути на клієнта. Кравець 
виступав і в ролі художника-модельєра, не дивлячись на те, що вказівки по створенню 
моделей давав сам клієнт. 
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ФРАНЦУЗЬКІ КРАВЦІ 13-14 ст. 
Не менш цікава і школа французьких кравців, яка виникла в епоху Карла Великого. 

Ось деякі виписки  їх  
«СТАТУТУ КРАВЦІВ СПРАВ МАЙСТРІВ" 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ЗАРОЖДЕНИЕ  ТЕОРИИ КОНСТРУЮВАНИЯ» 
Форма одягу особливо інтенсивно розвивалася у 

XIII—XIV століттях, коли вона почала наближатися до форм 
тіла людини. У XIII столітті, як помічають європейські 
хронікери, почалося «панування голки і ножиць». Іншими 
словами, виготовлення одягу перейшло в руки професійних 
кравців. 
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До XIV ст., за 
припущеннями  фахівців, 
зароджується теорія 
конструювання одягу.   

Свій розвиток крій 
отримав в Європі, де виниклі 
відмінності в розумінні 
чоловічої і жіночої краси 
зажадали створення 
облягаючих форм одягу.  

Такий одяг було 
значно важче «посадити» на 
фігуру без заломів і зморшок, і 
на допомогу приходять крій, 
шви. До початку XII ст. у сукні 
з'являються три шви — бічні і 

середній шов спинки. Пропоноване по бічних швах шнурування не забезпечувало красивих 
форм, тому з'явилася ідея розчленовування одягу на частини 

В епоху середніх століть в одязі (за прикладом роз'ємної рицарської зброї) були 
знайдені практичним шляхом форми пласких деталей (спинка, перед, рукави), відповідні 
формам окремих частин фігури. 

«КРАВЕЦЬКЕ РЕМЕСЛО 16 СТОЛІТТЯ» 
Мистецтво виготовлення костюму досягло в XVI ст. високого рівня. Ремесло кравця було 
наслідковим і досить поважаним.  
Вже намітилася спеціалізація кравців:     
Ø одні шили плащі 
Ø інші — чоловічі костюми 
Ø треті — жіночі сукні. 

Весь одяг виготовлявся 
тільки на замовлення. Майстри мали 
спеціальні книги, де були зібрані 
зразки модних кроїв, і, користуючись 
ними, і мірками свого замовника, 
шили модні костюми точно по фігурі 
за допомогою різних прокладок, 
виправляючи її недоліки.  
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У XVI ст. склався повний каркасний тип 
костюму. В Іспанії каркас з'явився в чоловічому 
костюмі у кінці XV — початку XVI ст.; в другій 
половині XVст. виник і жіночий каркасний костюм, 
який складався з металевого корсета і каркаса спідниці.  

«ПОЯВА НОВОЇ ПРОФЕСІЇ - МОДИСТКА» 
Ще в епоху регентства Анни Австрійської (1643—
1660) у Франції з'явилася нова професія — модистка.  
Таким чином, відбувся остаточний розподіл на 
чоловічих і жіночих майстрів:  

Ø чоловічі костюми шив чоловік-кравець;  
Ø жіночі плаття, головні убори аксесуари -  жінка - модистка  
Ø нижню білизну — швачка . 

 
 
 
 
 
 
 
 

«СВ.  ПОКРОВИТЕЛЬКА МОДИСТОК» 
Покровителькою модисток і швачок  вважалася Св. 

Катерина. Її день — 25 листопада — згодом наголошуватиметься як особливе свято в 
будинках високої моди.  

ФРАНЦІЯ  - ЗАКОНОДАВИЦЯ  МОД  В  ЄВРОПІ» 
Під час правління Людовіка XIV Франція стала законодавцем мод в Європі. Сам 

Людовік 14  приділяв моді величезну увагу, часто придумував нові фасони, які втілювали в 
матеріал його особисті кравці і вишивальники. 

Людовік 14  видав спеціальний указ про зміну одягу за сезонами, який став 
частиною нового придворного етикету. Це також сприяло розвитку модної індустрії у 
Франції. У XVIII ст. зберігався вплив Франції на європейську моду, саме у Франції 
народився новий художній стиль — рококо (1730 — 1750-і рр.). 
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Основні джерела інформації про моду: 
Початок  1640 року  - це час, коли почали робитися 

перші спроби свідомого розповсюдження моди: модних 
журналів в XVII столітті, як таких, не було. Вірніше, був один 
журнал, що нагадує знайомі нам видання — «Галантний 
Меркурій», але він виходив обмеженим тиражем і його, явно, не 
вистачало на всіх модниць Європи. 

Журнали мод стали ходовими тільки в кінці правління 

Людовіка  14, тобто 
перед самою 
Французькою 
Революцією. В цей 
час журнали мод 
стали  досяжні  
навіть простим 
городянам. 

На початку 
1640-го  року у 
Франції  винайшли 
прекрасний засіб 

розповсюдження моди — воскову ляльку людського зросту, названу 
Пандорою за ім'ям героїнь грецької міфології. До ляльки додавався цілий гардероб, скриньки 
з парфумерією, аксесуари. 

Людовик 14 просував новомодні французькі фасони, підносячи «колегам» презенти 
у вигляді попередників сучасних манекенів - ляльок в третину людського зросту, одягнених 
в модні наряди. 

Пандора здійснювала подорожі у всі європейські країни на кораблях, возах, санях. 
При цьому ляльок було дві: «велика Пандора», одягнена за офіційною, пануючою на той 
момент модою, і «мала Пандора», що являла собою  зразки домашнього ранкового одягу. 
Подорож ляльок вважалася настільки важливою, що шлях їм не могла перегородити навіть 
війна. Генерали припиняли битву, пропускаючи Пандор. 

Для монархів всього світу і їх придворних така лялька була цінним подарунком, і 
вони негайно спантеличували своїх кравців копіюванням останніх закордонних фасонів. Що 
стосується ляльок, то Пандори  були в ходу до 1860-го року, після чого їх замінив звичний 
для нас манекен. 

«ФРАНЦІЯ -18 СТОЛІТТЯ. ЗАРОДЖЕННЯ СТИЛЮ 
РОКОКО» 

 
Найекстравагантнішими жіночі моди були при королі 

Людовику 14. Шляхетну справу цього короля продовжила Марія-
Антуанета, яка прибула до Франції з Австрії і прагнула показати 
пошану і відданість своїй новій країні, захоплено приміряючи на 
себе паризькі моди. 
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Королева Франції Марія-Антуанета прагнула стати «королевою мод», «Арбітром 
елегантності», наймоднішою жінкою в Європі. Вона ніколи не одягала двічі одну і ту ж 
сукню, три рази на день змінювала вбрання, кожного тижня придворний куафер Леонар 
Боляр робив їй нову зачіску. Вона обожнювала з'являтися на публіці в своїх вбраннях, які 
для неї створювала придворна кравчиня  Роза Бертен, що отримала прізвисько «міністра 
моди.  

Дійсно, справжньою законодавицею моди  у 17 столітті була модистка Марії-
Антуанети  Роза Бертен (Справжнє ім’я  Марі Жанна Бертен, 1744—
1813 ріку народження), яку тоді називали «міністром моди». Р. Бертен 
можна вважати першим  кутюр’є, оскільки саме вона пропонувала 
королеві нові моделі суконь, капелюхів і оздоблень, двічі на тиждень  
відвідуючи Версаль. 

Мадам Бертен на льоту схоплювала модні течії і представляла 
їх в моделях для дружини короля в гіпертрофованому вигляді - і без 
того величезні спідниці на крінолінах вона робила ще більше, а високі 
напудрені зачіски могла довести до абсурду. Саме вона в тандемі з 
королівським перукарем Леонардом створила нову моду на гігантські 
зачіски, в яких можна було «знайти» не тільки квіти, стрічки, 
коштовності, але і моделі фрегатів з вітрилами, вітряні млини, мости і 
предмети садової архітектури. 

З Бертен почався час, коли 
творець моди був вже не просто 
безіменним кравцем, а іменитим 
кутюрь'є, часто надзвичайно 
зарозумілим і самовдоволеним. Так, 
одна сукня  від Бертен могло 
прирівнюватися до суми, більшої в 
20 разів ніж  річний заробіток 
кваліфікованого кравця того часу, і 
їй нічого не варто було відмовитися 
від клієнта, який здавався їй 
негідним її творінь. 

Р.Бертен придумала багато 
модних новинок того часу, 
наприклад, турнюр. Знатні пані 

годинами просиджували в приймальні «Міністра моди», чекаючи аудієнції, щоб замовити 
сукню у модистки самої королеви. Саме Р. Бертен приписують крилату фразу: 

«Нове — це добре забуте старе», яка відображає суть моди 
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Паралельно з французькою придворною модою розвивалася нова мода, пов'язана з 
потребами буржуазного суспільства, що формується. У XVIII ст. виникла друга столиця 
європейської моди — Лондон. У середовищі дрібного поміщицького дворянства (джентрі) 
з'явилися нові форми одягу, який згодом став класичним: фрак і редингот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«ПОЯВА   ПЕРШИХ  ПАПЕРОВИХ   ВИКРІЙОК  1820 Р.» 

Розповсюдження одягу європейських зразків, що стало систематичним з початку 
XVIII століття, 
зажадало і спеціальних 
трафаретів, і навичок 
розрахунку для їх 
побудови. Без модної 
викрійки важко було 
домагатися необхідної 
посадки виробу на 

фігурі, потрібної форми рукава, який, до того ж, треба було правильно ушити, по моді 
обтягнути талію або викроїти запаморочливі фалди. 

«ВИНАХІД ШВЕЙНОЇ МАШИНИ 1845 Р.» 
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Зараз батьком швейних машин човникового стібка вважають американця Еліаса 

Хоу (1819–1867). Працюючи на ткацькій фабриці, він вирішив використовувати в швейній 
машині голку Ханта і ткацький човник. Експеримент вдався. Шов став рівним і міцним. 10 
вересня 1846 року він отримав патент на машину, що виконує шов із швидкістю 300 стібків 
за хвилину. Але ця машина зовсім не була схожа на тих, до яких ми звикли. Тканина, яку 
зшивали, розташовувалася вертикально, а голка імітувала ручне шиття і переміщувалася 
горизонтально.  

Оскільки Англія була у той час визнаним авторитетом в текстильному 
машинобудуванні, Еліас Хоу вирішив заручитися підтримкою текстильних магнатів. З цією 
метою до Англії був відправлений брат винахідника Амаз. Ходіння з компанії в компанію не 
тільки позбавило Амаза тих мізерних засобів, які брати зібрали, але і не принесло успіху 
швейній машині. 

Брати Хоу опинилися в Англії абсолютно без 
засобів. Для того, щоб повернутися на батьківщину, їм 
довелося закласти свій американський патент. До цього 
часу в Америці багато підприємців з великим успіхом 
почали використовувати патент Хоу для виготовлення 
швейних машин, доопрацювавши їх з використанням 
інших винаходів. Найуспішніше це вийшло у того, хто 
став потім всесвітньо відомим Ісаака Мередіта Зінгера 
(I.M. Singer, 1811–1875). У 1850 році Зінгер вперше 
побачив швейну машину. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зінгеру було потрібно всього 11 днів напруженої праці, щоб створити перший в 
світі агрегат, який годився для серійного виробництва. Машинка Зінгера мала пряму голку з 
вушком у вістря, ковзаючий човник, лапку для фіксації тканини і зубчате колесо, що 
дозволяло її рухати. А з часом до всіх цих удосконалень додалася знаменита ножна педаль з 
колісним приводом, що замінила незручний ручний важіль 

У 1851 році Зінгер запатентував свою машину і виставив дослідний зразок на 
продаж, оцінивши його в 100 доларів. Стимулю 
вати попит могло лише якесь принципове нововведення. Швейна машинка стала першим 
побутовим приладом, що допускав ремонт в домашніх умовах. Так винахід тих часів став 
необхідним атрибутом кравців. 
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«НАРОДЖЕННЯ ВИСОКОЇ МОДИ.  19 СТОЛІТТЯ» 
Другому диханню моди  призначено було відкритися з 

появою  Другої 
Імперії у Франції, 
при Наполеонові 
III, що зробив 
Париж центром 
багатьох світських 
заходів - знатні пані 

усвідомили, що для яскравої появи на 
театральній прем'єрі, балу або обіді в 
колі  собі подібних,  необхідна тільки 
ексклюзивна сукня. Такий  
сприятливий для побудови модного 
бізнесу час не міг упустити 20-річний 
англієць Чарльз Фредерік Ворт, якого 
назвали згодом «батьком  Високої Моди» за його численні 
нововведення. 

Ворт заснував модний Будинок за своїм імям - Будинок 
Worth - і вперше ім'я творця одягу стало  значущим символом 
статусу її власника. Із самого початку Ворт цілеспрямовано 
привертав в ряди своїх шанувальниць знатних персон, які 
ставали, по суті, «особами» його Будинку. Як тільки серед 

клієнток, покровительок талановитого дизайнера з'явилася сама Імператриця Євгенія, смаки 
якої задавали тон при дворі, зоряна година Ворта пробила. 

У 1860-му році  Ворт ввів в моду криноліни з 

овальних обручів, які створювали інший силует 
спідниці. Криноліни носили в 1850 - 1860-х рр., зникли вони після 1867 р., але замість них 
Ворт ввів в моду спідниці «з ефектом турнюру», а потім і турнюр. Також Ворт придумав 
сукню із змінними ліфами: до однієї спідниці він пропонував декілька ліфів - закритий, з 
довгими рукавами, з V-образним вирізом, з великим овальним декольте і без рукавів. Таким 
чином, сукня могла перетворюватися з візитної  в обідньою, а з обідньої - в бальну. 
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Тоді як рядові кравці 

давали замовницям право 
диктувати дизайн, а забезпечені 
роботою модельєри виставляли 
готові зразки своїх робіт на 
манекенах в своїх ательє, Ворт 
почав влаштовувати дефіле за 
участю живих манекенниць і 
заявляв про себе новою 
колекцією кожен сезон. 
Клієнтки обирали одну модель 
сукні, колір, тканину і 
замовляли пошиття своєї моделі 
в ательє Ворта. Він шив вбрання  
без викрійок, формуючи крій по 
контурах тіла замовника. Таким 

чином, Ворт комбінував індивідуальне пошиття із 
стандартизацією, характерною  для індустрії pret-a-porter (від фр. «готове, щоб носити»), яка 
також набирала оберти в цей час. 

З кінця 1860 року  всі новинки модного гардероба зібрані в ілюстрованих журналах 
мод, які окремо висвітлювали тенденції моди жіночої  сукні, дитячого 
і чоловічого одягу. Деякі видання журналів існують і до цього дня. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

По особливому мода 
розвивалася  на Русі. 
Європейський одяг на 
Русі почали носити 
завдяки реформам 
Петра I. До цього 
традиційні форми 
одягу були прості за 
крою і не змінювалися 
протягом тривалого 
часу. Весь одяг, як 
правило, шили вдома 
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Знаменитий за  мірками істориків указ Петра 1 : «Домострой» наказував кожній жінці 
економно вести господарство і вміти кроїти, шити, вишивати одяг для всієї сім'ї. Одяг 
передавали у спадок – в ньому цінували якість і вартість тканини. До XVII ст. у Росії 
практично не було власного ткацького виробництва — одяг шили або з домотканих тканин 
(полотна, сукна), або з тих, що привезли — оксамиту, парчі, , тафти з Візантії, Італії, 
Туреччини, Ірану, Китаю, сукна з Англії. 

При Петрові Олексійовичу європейська мода активно проникає до Росії. Він вважав 
за краще носити зручніший костюм голландського або німецького зразка, ніж традиційний 
російський довгополий одяг. 

Вбрання європейського крою для Петра шили 
майстри Німецької слободи, з 1690 р. — кравці Майстрової 
палати Кремля. Велике Посольство 1697 — 1698 рр. 
замовляло костюми модних кроїв в Західних країнах. Петро I 
заборонив носити дворянам і городянам старий російський 
костюм 29 серпня 1699 р. 

У  січні 1700 р. одним зі своїх указів наказав  всім 
носити сукню на зразок угорської, в серпні — «всіх чинів 
людям», окрім духівництва і селян, носити сукню  угорську і 
німецьку. Секрети європейських кравців почали засвоювати і 
російські майстри. 

Після смерті Петра I частина міського населення 
повернулася до допетровського  одягу — до кінця XIX ст. у 
костюмі купецтва і міщанства зберігалися елементи 
традиційного костюму. 

 
 

 
«ЧАСИ  КАТЕРИНИ II» 

Вплив французької 
моди особливо посилився під 
час правління Катерини 2. 
Багаті вельможі виписували 
сукні прямо з Франції. У Росії 
працювали французькі кравці 
— переважно в Москві і 
Петербурзі.  
До 
середин
и XVIII 
ст. 
інформа
цію про 
новітні 
європей

ські моди отримували за манекенами, які 
привозили з Парижа і Лондона 
 

«МОДА 2 ПОЛОВИНИ 18 СТОЛІТТЯ» 
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У другій половині XVIII ст. 

розповсюджуються модні альманахи і журнали. 
У 1779 р. було засновано російське «Модне 
щомісячне видання, або Бібліотеку для 
дамського туалету» (видавець Н.І.Новіков). У 
другій половині XIX ст. розвивалося 
виробництво готового одягу. Спочатку в 
майстерень  готової  сукні шили уніформу — 
військову форму і форму для різних відомств. 

ДО ЧОГО ДІЙШОВ ПРОГРЕС! 
До чого дійшов прогрес! 

Так  
дійсно в ці 

слова 
вкладений 
величезний 

сенс. 
Пропонуючи Вам сьогодні зануритися в сучасний світ 
кравця, мі в першу чергу хотіли розповісти про 
ті переваги, які мають кравці 21 століття. 

Індустрія моди розвивається швидко. У ній 
працюють спеціалісти багатьох професій. Дизайнери  і 
художники-модельєри проектують нові моделі одягу, 
модельєри-конструктори працюють над  кресленням 
конструкцій цих моделей, за  яким 
виготовляються лекала для крою; інженери-
технологи розробляють  в деталях весь процес 
технологічного виконання моделей. 

Сучасній кравець повинний відповідати 
вимогам годині, бути освіченою, технічно 
грамотною людиною, вміти самостійно вирішувати 
професійні завдання 

Перед  сучасним кравцем вже не стоїть  
завдання пошуку і вибору якісного устаткування. Прогрес увірвався і сюди. Підприємства  
швейної галузі оснащені передовими технологіями не тільки у виготовленні одягу, але й 
інноваційним устаткуванням. 
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На етапі 
виготовлення одягу, 
застосовуються машини з 
програмним управлінням. 
Унікальною можливістю 
для працівників швейної 
промисловості підвищити 
якість виробів, що 

виготовляються, 
скоротити час на їх 
виготовлення, стала 
система автоматизованого 
проектування. Тепер 
робота кравця, закрійника 
або модельєра – 
конструктора перейшла 
на вищий рівень. Робота з 
програмою дозволяє 
відкрити перед тим, хто 

працює унікальний віртуальний світ .Світ роботи з комп'ютером. На екрані як за помахом 
чарівної палички виникають крапки, лінії, лекала, точно так, як і на листі паперу. 

Навіть на етапі розкрою  виробів використовуються автоматизовані комплекси, які 
скорочують години на розкрій в 7-10 разів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кожна людина прагне 
бути красивою, і 
усвідомлює, що мода 

віддзеркалює  
внутрішню 

інтелігентність і 
культуру. Тому, як що 
вона за покликом серця 

і порухом душі обрала саме цю професію, вже ніколи не пошкодує, і лише завдяки сумлінню 
і бажанню, терпінню і душевному внеску може стати на один щабель з відомими кутюрье 
всього світу.  
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Історичний нарис „Все про кравця”  

Веремьєва Л.В. – методист; 
Кучерюк О.А. – викладач; 

Васильєва Т.М., Свіщева О.В., Комарницька О.В. –  
майстри виробничого навчання  

Херсонського професійного ліцею  
зв’язку та поліграфії 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Краса! На світі цім 

  Краса – 
  Натхненна чарівниця, 
  Що відкриває небеса, 
  Вершить найбільші чудеса, 
  Мов казкова цариця. 

                                                  М.Вороний «Краса» 
Яку професію сьогодні можна назвати модною й популярною? Звичайно, професію 

кравця, мається на увазі,  гарного кравця.  
Поряд з професіями юриста, економіста,  

маркетолога стають все більш актуальні спеціальності людей, які можуть  самі робити щось 
реально потрібне, гарне, зручне. Кравець, взагалі, професія унікальна. Він і дизайнер одягу, і 
модельєр, і закрійник, і майстер з шиття – словом, об’єднує в собі всі престижні, сучасні 
спеціальності. Не випадково більшість кутюрьє зі світовим ім’ям, а також багато  відомих   
модельєрів воліють, щоб їх називали не модельєрами або дизайнерами, а саме кравцями.  
Легко чи складно стати гарним кравцем? Таким, щоб до тебе стояли черги, був би 

попередній запис, а людський поголос заміняв би всяку рекламу? Складно. І справа не в 
умінні правильно розкроїти або зробити рівну строчку. Кравець – це мистецтво. Це 
психолог. Це критик. Тільки подивившись на клієнта, він повинен відразу зрозуміти, якого 
фасону сукня або костюм найбільше пасують його фігурі,  кольору волосся, шкірі і навіть 
темпераменту. І не тільки зрозуміти, але й переконати людину, що його пропозиція набагато 
краще фота  з модного глянцевого журналу. Тому індивідуальний пошив одягу –   це 
мистецтво, домогтися успіхів у якому може тільки людина, закохана у свою справу й  
людей.  
       Жінки, які прагнуть бути неповторними й особливими, навесні завжди йдуть до кравця, 
щоб замовити собі сучасний, модний одяг. Для них це є священний  ритуал, бо влітку, коли 
квітне природа, жінка повинна цвісти  яскравіше й бути  
(принаймні для свого обранця) найпривабливішою. Таких жінок не задовольняє 
запропонований одяг з прилавків магазинів та бутиків, бо вони розуміють різницю між 
індивідуально зшитим одягом і готовою «продукцією».  

 Як вибрати «свого» кравця і на що орієнтуватися? Можливо, на відгук замовників? На 
нове дороге обладнання? На рекламу елітного одягу?  Важко відповісти на це питання… 
Скоріше, повинно бути якесь внутрішнє відчуття, такий стан душі, коли ти довіряєш людині, 
саме людині, а не яскравим вивіскам або рекламам. Тому одяг обраного кравця повинен бути 
теплим від його рук і майстерності. І це ви одразу зрозумієте, коли одягнете його. А коли вас 
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щось не влаштовує -  сміливо шукайте іншого кравця! І ви обов'язково знайдете його,  
«свого», єдиного й неповторного. Гарний кравець враховує всі  зовнішні  недоліки, прагне, 
щоб одяг максимально сховав їх, зробив  клієнтів  красивими, ефектними, привабливими. 
Таким кравцям вірять і бережуть, як зіницю ока.  
Сучасний костюм – це результат  зусиль фахівців  різних професій. Художники-модельєри 

проектують нові форми костюма. Модельєри-конструктори розробляють конструктивні 
основи для виготовлення лекал цих форм. Інженери-технологи складають оптимальний 
технологічний процес виготовлення майбутнього одягу. Безпосереднім виготовленням 
розроблених виробів займаються кравці. Професія кравець має давню історію й в усі часи 
вважалася досить почесною, адже від виконавського таланту й смаку  майстрів залежав 

зовнішній вигляд, як простих городян, так і  високопоставлених осіб. Це було пов'язане з тим, 
що аж до кінця XIX ст. кравці займалися усіма етапами виготовлення одягу: від проектування 
моделей до їхнього пошиття й декорування. 
Секрети кравецького мистецтва накопичувалися впродовж тисячоліть. Одяг виник ще на 

ранніх стадіях розвитку людського суспільства. Первинна людина використовувала одяг і як 
«маленьке житло, і як захист від сил природи». Перші форми одягу визначалися формою тіла 
людини, її способом життя. На ранніх щаблях розвитку людського суспільства одяг був 
некроєним і нешитим, тому являв собою найпростіші покриття у вигляді накидок, стегнових 
пов'язок, виготовлених зі шкіри звірів, листя, пір'я, м'якої кори дерев та рослин. Рослинні 
матеріали і звірячі шкіри переплітали, утворюючи прямокутні куски, накривали плечі або 
стегна, зав’язували або обертали навколо тіла горизонтально, по діагоналі або спіралі. Так 
з’явилися два основних типи одягу за місцем кріплення: плечовий і поясний. 

Людина в епоху палеоліту ( 40 – 25 тис. років потому) вже вміла, користуючись 
кістяними голками, зшивати, сплітати й зв'язувати різні природні матеріали, щоб надати їм 
бажану форму. Винахід кістяної голки був першим кроком до створення одягу, що облягає 
фігуру. 

Наступним найважливішим етапом стала поява тканини. Швидше за все ткацьке 
виробництво виникло в ранньому неоліті, коли люди вперше навчилися вирощувати рослини 
й розводити тварин, що дають вовну. Процес праці сприяв появі більш зручних, 
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Давній Єгипет вважається батьківщиною льону. Майстерність 
давньоєгипетських ткачів досягла найвищого рівня. Це підтверджують 
зразки тканин, які збереглися до наших днів. На 1 см.2 такої тканини 
приходилося 84 основних і 60 ниток пітканняу, а 240 м. тонкої пряжі 
важили лише 1 г. Одяг з найтоншого льону,  навіть якщо тканина складена в 
п’ять шарів,  дозволяв  чітко бачити тіло людини.   

 

За багато століть до нашої ери китайські майстри досягли досконалості в 
оздобленні тканин шляхом візерунчатого ткацтва. В Китаї був 
розповсюджений також особливий різновид рисунка, в якому ткацький 
візерунок поєднувався з розписом пензля. Основоположницею виробництва 
бавовняних вибивних тканин вважають Індію. 

    
 

раціональних форм прилягаючого одягу, створених шляхом крою й шиття деталей на окремі 
ділянки тіла, виготовлених з більш досконалих матеріалів - тканин.  

 

 

 
 

У первісних громадах і ранніх стадіях розвитку суспільствах Древнього Сходу 
існував раціонально продуманий розподіл праці між чоловіками й жінками. Виготовленням 
одягу, як правило, займалися жінки: вони пряли нитки, ткали тканини, зшивали шкіри й 
хутра, прикрашали одяг вишивкою, аплікацією тощо.  

   

 

 
 

Для домашніх потреб 
пряли й ткали жінки 
вдома, а при храмах і 
палацах існували 
величезні майстерні. 
Ткацтво споконвічно 
було заняттям жінок, 
і тільки з розвитком 

товарного 
виробництва воно 
стало справою  

чоловіків. 
Наприклад, у 
Древній Греції в 
епоху еллінізму з 
розвитком товарного 

виробництва 
виникли великі 
майстерні - 
ергастерії, де 
працювали чоловіки-
ремісники. В цих 
майстернях вже 

існував розподіл праці поміж працівниками  та рабами. В імператорському Римі ремісники 
були об'єднані в колегії, які мали вузьку спеціалізацію. В епоху імперії чоловіки-ремісники 
працювали в ткацьких майстернях - текстринах. 

У VIII -IX ст. створюються держави, найвеличнішою  з яких була імперія франків при 
Карлі Великому. Це був «доміський» період, коли ремесла існували як частина натурального 
господарства. Ремеслом в основному займалися залежні селяни, які платили оброк 
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Кравець. Поч. V ст. 
 

частинами льняного полотна або бавовняної тканини, а також готовим одягом. Згідно 
«Капітулярію про вілли» Карла Великого в королівському маєтку поряд з іншими фахівцями 
обов'язково повинні були працювати шевці, прядильники, ткалі й кравчині в особливих 
майстернях - гениціях.  

Приблизно в цей же 
час з'являються «мандрівні 
майстри»: кравці й шевці, які 
ходили із села в село й 
виконували замовлення 
місцевих жителів. За такої 
спеціалізації якість 
виготовлення одягу стала 
кращою, ніж у селянському 
господарстві. У IX ст. у 
Франції  зя'вляється праска, 
яка стала незамінним 

знаряддям кравця, як ножиці й голка. У XIII ст. 
поширюється прядка з колесом, ткацький       верстат з   
механізмом, валяльна машина.  

Розвитку міського швацького ремесла сприяло 
поширення цехів. Обробка костюма, особливо, у XIV – XVII 
ст., була  важкою фізичною працею. Здобути звання майстра 
можна було тільки задяки довгим рокам навчання. Як 
правило, небагаті батьки віддавали свого сина  майстрові в 
науку, вносячи невелику плату. Майстер зобовязаний був годувати й навчати учня 
початковим навичкам ремесла. Навчання йшло паралельно з виробничим процесом за 
принципом: «Я показую, а ти повторюй за мною». Спочатку вчили володіти  голкою й 
ниткою, оскільки усі операції виконувалися тільки вручну. Потому хлопчики оволодівали 
складним мистецтвом крою, деякі з них ставали 
вишивальниками.Дівчаток  навчали в спеціальних майстернях 
плести й в'язати мережива, робити вишивки на легких 
тканинах.  Навчання  тривало  довго.  Обов'язковими  розподіл 
праці поміж працівниками  та рабами. В імператорському Римі 
ремісники були об'єднані в колегії, які мали вузьку 
спеціалізацію. В епоху імперії чоловіки-ремісники працювали 

в ткацьких майстернях - текстринах. 

  
        Конструювання одягу 

виникло з появою крою в одязі. 
Найбільш простою конструкцією 
характеризувався одяг стародавніх 
греків і римлян (некроєний 
драпірований), який складався з 
частин тканини різної довжини й 
ширини, що огортала тіло людини й 
підкреслювала її стан (хітон, тощо).  
За формою деталі одягу 
наближалися до простих 
геометричних фігур - прямокутника 
(хітон), кола (плащ), ромбу (тога). 
Крито-Микенський жіночий костюм 

Праска  ІХ ст.. 

Афіна. Рельєф. 460 р. 
до н.е. Афіни. 
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в аристократок був вишуканим і багатим. Прекрасно розроблений крій був призначений 
підкреслювати принади жіночої фігури: високі груди,     

           тонку талію, пишні широкі  
                            стегна. Вузький жакет і глибокий виріз сукні залишали груди оголеними, а 
туга шнурівка максимально піднімала їх. Дотепер залишається загадкою, як створювалися 
такі складні за покроєм костюми. Трохи пізніше виник одяг, зшитий із прямокутних частин 
тканини,  названий накладним – глухим. Він одягався через голову, як римська туніка, 
згодом, ставши основою тунікоподібних сорочок,  розстібнутих спереду зверху донизу. 
Полотнища тканини перегинали й зшивали з боків, залишаючи вирізи для рук і  в центрі - 
для голови. Такий примітивний крій існував до XI ст.. Прикладом одягу аналогічної 
конструкції в наш час може бути одяг народів Півночі, Середньої Азії тощо. Сорочковий 
покрій одягу був розповсюджений також у Древній Русі. Як відзначають фахівці, кроєний 
одяг з'явився спочатку у північних народів, а згодом у південних. Перші спроби 
виготовлення одягу, що повторює форму тіла людини за допомогою крою, були винайдені 
на Сході. Однак свій розвиток крій розпочав у Європі, де виникли розбіжності в розумінні  
чоловічої й жіночої краси. Такий одяг було значно складніше «посадити» на фігуру без 
заломів і зморщок, і на допомогу приходять крій та шви.  Напочатку XII ст. у сукнях 
з'являються три шви - бічні й середній шов спинки. Запропонована у бічних швах шнурівка 
не забезпечувала гарних форм, тому з'явилася ідея поділу одягу на частини.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Конструювання форми одягу особливо інтенсивно розвивалося у XIII-XIV ст., коли 
вони стали наближатися до форм тіла людини. У XIII ст., як зауважують європейські 
хронікери, почалося «панування голки й ножиць». Таким чином виготовлення одягу 
перейшло в руки професійних кравців. Саме слово «кравець» - скорочене від «кравець - 
зшивальник», тобто той, хто шиє спіднє та штани із грубого полотна. Цікаво, що  в 
українській мові визначення професії «кравець» означало звертання до майстра більш 
високої кваліфікації, ніж просто «зшивальник». До XIV ст., за припущенням фахівців, 
зароджується теорія конструювання одягу. В епоху середньовіччя в одязі (за прикладом 
рознімної лицарської збруї) були віднайдені окремі   деталі (спинки, переду, рукавів), що 
відповідають формам окремих частин фігури. З'явилися виточки, лінія пройми й окати 
рукавів стали овальними. Рукава довго були самостійним предметом одягу й з'єднувалися з 
основним виробом шнурівкою. Штани також не зшивались, а одягались на кожну ногу 
окремо (незважаючи на їх різний колір). 
 
    
 
 
 

Намітились перші ознаки моди. В XII -XIII ст.  у містах Західної Європи виникло нове 
соціальне явище - мода, за допомогою якої можна було визначити соціальний статус 

Класичний античний одяг був без рукавів, їх замінювало драпування туніки. В одяг 
середньовіччя  рукава прийшли з Візантії, і вже в ХІІ столітті створюється 
велика кількість різноманітних варіантів рукавів, до самих фантастичних. В цей 
час з’являється  традиційний покрій міцно вшитого  рукава. В  ХV-ХVІ століттях 
були модні змінні рукава, які декорувалися занадто коштовно, тому  
здійснювалися спроби  обмежити цю  розкіш. Так, в Регенсбурзі муніципалітет 
дозволяв кожній жінці  мати три пари рукавів. Коштовні рукава були предметом 
продажу та обміну, їх дарували в знак кохання, а старі рукава роздавали бідним.  

  
 
В  ХV-ХVІ століттях були модні змінні рукава, які декорувалися занадто коштовно, тому  

Практично всі відомі нам варіанти крою були відкриті кравцями епохи 
Готики. Вони використовували знання з анатомії, геометрії та досвід 
зброярів, які володіли особливостями  руху кожного суглоба. 
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людини. Вже з другої половини XII ст. форма й покрій одягу стали змінюватися відповідно 
до вимог моди, тому що в епоху готики значна увага  приділялася особливостям крою одягу. 
 

 

З цього часу соціальний статус людини позначався не тільки вартістю тканини, 
пишністю оздоблень і 
прикрас, але й кроєм  одягу, 
що мав відповідати вимогам 
мінливої моди. Поява моди 
була пов'язана з розвитком 
міської культури, 
виникненням потреби в 
поверхневих і нетривалих 
стосунках. Міські площі й 
тісні вулиці середньовічних 
міст стали місцем, де 
зустрічалися купці й 
мандрівники; прочани, що 
відвідували святі місця, й 
лицарі, які поверталися із 
Хрестових походів; городяни 
й селяни з околишніх сіл. 
Саме в містах почали з'являтися нові культурні осередки, розвивається виробництво.  

Нововведення ставали модою, якщо їх схвалювали при королівському дворі, бо 
король і придворні були  основним  прикладом для наслідування в  суспільстві. 
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У XIV ст. лінія талії вирізняла сукню  на ліф і спідницю. В цей час  з'явилася білизна. 
Середньовіччя було епохою формування різних видів крою, які існують дотепер. Розвиток 
конструювання проходив шляхом створення примітивних викрійок та подальшій підгонці 
виробу по фігурі. Створення прилягаючих силуетів забезпечувалося за рахунок великої 
кількості  різних ліній. 

Розрахунково-вимірювальні і пропорційно – вимірювальні системи конструювання, 
засновані на вимірюваннях фігури людини, з’явилися в кінці XIX - початку XX ст. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Із середини XV ст. у Європі розпочався новий промисловий підйом  - цехи 

поступалися місцем мануфактурам, які широко використовували поділ праці й 
спеціалізовані знаряддя виробництва. У мануфактурі не існувало цехових обмежень, що 
дозволяло збільшити виробництво тканини. Центрами мануфактурного виробництва стають 
міста Італії. У Франції виник новий центр по виробництву шовкових тканин, що в XVII -XIX 
ст. став найбільшим у Євpoпі. На початку XVII ст. ліонець Клод Дангон винайшов ткацький 
верстат, на якому можна було виробляти тканини зі складними різнобарвними візерунками.  
Мистецтво виготовлення костюмів  у XVI ст. досягло найвищого рівня. Ремесло кравця було 
спадковим і досить шановним.  Намітилася спеціалізація кравців: одні шили плащі, другі  -  
чоловічі костюми, треті - жіночі сукні. Весь одяг виготовлявся лише на замовлення. Майстри 
мали спеціальні книги, де були зібрані зразки модних покроїв.  Використовуючи їх і мірки 
свого замовника, вони шили модні костюми точно по фігурі, а  за допомогою різних  
пристосувань виправляли недоліки статури. У XVI ст. був створений повний каркасний тип 
костюма. В Іспанії каркас застосовувався в чоловічому костюмі наприкінці XV — початку 
XVI ст.; у другій половині XV ст. виник і жіночий каркасний костюм, що складався з XVII 
ст. стало століттям бурхливого розвитку мануфактурного капіталізму й перших буржуазних 
революцій у Голландії та Англії. Ще в епоху регентства Ганни Австрійської (1643—1660)  у 
Франції з'явилася нова професія - модистка. Таким чином, відбувся остаточний розподіл на 
чоловічих і жіночих майстрів: чоловічі костюми шив чоловік-кравець; жіночі сукні, головні 
убори, аксесуари - жінка-модистка, нижню білизну - білошвейка.   

 

В 1558 році світ вперше побачив наречену в 
білому. Це було весілля Марії Стюарт і дофіна 
Франціска. До цього наречених одягали в червоне. 
Весілля готувала сама Катерина Медічі - 
майбутня свекруха. Чоловіку  Катерини - Генріху  
II не подобався червоний колір, він віддавав 
перевагу  білому і чорному. Бажаючи догодити 
своєму чоловіку, Катерина одягла  Марію 
Стюарт у білу сукню. 
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Людовик ХІV. 1701 р. Лувр. 
Париж 

Театралізований «римський»  
костюм. Версаль 1661 р. 

Марія-Антуанетта. 1780 р. Версаль 

 
 
 
 
 
За часів  правління Людовика XIV Франція стала законодавицею мод у Європі. 

Основним джерелом інформації про моду було перше 
періодичне видання - журнал «Галантний Меркурій» ( 
1672-1679), який допомагав французькій моді підкоряти 
Європу. Крім того, двічі в рік (з 1642 р. ) з Парижа в 
столиці інших держав відправляли двох воскових 
ляльок, одягнених за останньою модою: Велику 
Пандору, одягнену у вихідну сукню, і Малу Пандору, 
одягнену в негліже - домашню сукню. Наслідування 
французької моди доходило до того, що, пунктуальні 
німецькі дами не     

тільки                                                                           
витрачали                                         

величезні кошти 
на придбання 
туалетів, а й 
обов'язково 

посилали своїх 
кравців для 

вивчення 
останніх 

«блисків» моди. Сам 
Король-Сонце 

приділяв моді 
величезну увагу, часто 
придумував нові 
фасони, які   
втілювали   в життя 
його особисті кравці й 
вишивальники:  Жан 
Буато, Жак Рені й Жан 
Анрі. Людовик XIV  
видав спеціальний указ про зміну одягу за сезонами, що став 
частиною нового придворного етикету.  Це  також сприяло 
розвитку модної індустрії у Франції. В XVIII ст.  зберігався 
вплив Франції на європейську моду, саме у Франції народився 
новий художній стиль - рококо (1730 – 1750 рр.).  Найбільш 

екстравагантною  жіноча мода була при королі 
Людовику XVI. 

 Королева Франції Марія-Антуанетта прагнула 
стати «королевою моди», «арбітром елегантності»,  

наймоднішою жінкою в Європі. Вона ніколи не одягала двічі  сукню, три рази на день міняла 
вбрання, щотижня придворний куафер Леонар Боляр робив їй нову зачіску. Паризький 
журнал «Кур'єр де ля мод» у кожному випуску розміщав гравюри, що зображували дев'ять 
нових зачісок, - усього 3744 зразка на рік. Справжньою законодавицею моди була модистка 
Марії-Антуанетти  Троянда Бертен (Марі Жанна Бертен, 1744 - 1813), яку тоді називали 

Покровителькою модисток і швачок вважалася  Св. Катерина.  
 Її день - 25 листопада - згодом буде відзначатися як особливе 
свято в будинках високої моди.  
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«міністром моди». М. Бертен можна вважати першим кутюр'є, тому що саме вона 
пропонувала королеві    нові моделі суконь, капелюшків і оздоблень,    двічі на тиждень 
відвідуючи Версаль.  М.Бертен придумала багато модних новинок того часу, наприклад: 
колір блохи (пюсовий), турнюр. Знатні дами годинами просиджували в приймальні «міністра 
моди», чекаючи авдієнції, щоб замовити сукню в модистки самої королеви. Саме М. Бертен 
приписують крилату фразу:  «Нове - це добре забуте старе», що відбиває сутність моди.  

Паралельно із французькою придворною модою розвивалася нова мода, пов'язана з 
потребами буржуазного суспільства, що формувалося. У XVIII ст. виникла друга столиця 
європейської моди - Лондон. У середовищі дрібного поміщицького дворянства (джентрі) 
з'явилися нові форми одягу, які згодом стали класичними: фрак і редингот. В Англії 
наприкінці XVIII ст. з'явилися денді (денді - вишукано одягнена людина, чепурун, франт), 
які зробили свій костюм предметом особливих турбот. Покрій повинен був  
бути абсолютно досконалим, тому стало модним мати свого 
кравця й шити тільки в нього. Вимоги до кравців були дуже 
високими, але й оплата їхньої праці коштувала чимало. 
Індивідуальність і гідність людини  розкривалася ними в 
стриманій кольоровій гамі, вишуканому покрої, бездоганній 
посадці одягу на фігурі й відточених деталях. Саме денді 
ввели в моду білосніжні сорочки, краватки й жилети, які 
вони міняли кілька разів на день. Уперше не знатна й не 
багата людина стала об'єктом для наслідування.   В XIX ст. 
активно розвивалося виробництво готового одягу. 
Сприятливі умови для розвитку масового виробництва одягу 
створила Велика французька революція. Перші конфекційні 
будинки (майстерні з пошиву готового одягу) з'явилися ще 
під час революції, у першій половині XIX ст.. Їхня кількість 
стрімко росла, незважаючи на те, що основними знаряддями 
праці кравця, як і раніше, залишалися голка, ножиці й 
праска.  

Спочатку готовий одяг був переважно чоловічий, а жіночий одяг продовжували шити 
за індивідуальним замовленням, тому що була потрібна ретельна посадка сукні по фігурі. 
Для жінок перші конфекційні будинки шили верхній одяг - усілякі накидки, а також 
виготовляли аксесуари, капелюшки й корсети.   

  Уже в 1820-их рр. з'явилися перші паперові викрійки, які випускала фірма «Сміт» 
у Лондоні, а з 1863 р. виробництво викрійок перейшло на індустріальну основу (була 
заснована  відома американська фірма «Баттерик»). В 1818 р. француз Мішель винайшов 
першу систему кройки («система третини»), в 1831 р. з'явилася масштабна система, потім 
пропорційно-розрахункова. В 1841 р. в Парижі кравець А.Лавинь з майстерні заснував 
школу кройки «Гер-Лавинь» (згодом ця фірма перетворилася у відоу  школу моди «Esmod» - 
Вищу школу мистецтва й техніки моди). Пізніше А.Лавинь  шив амазонки для імператриці 
Франції Марії-Євгенії. Він винайшов власну систему кройки, погруддя-манекен для шиття й 
гнучку сантиметрову стрічку. Справжньою революцією у виробництві одягу був винахід 
швейної машини. Перший проект швейної машини запропонував Леонардом да Вінчі  
наприкінці ХV століття, який так і залишився невтіленим. В 1755р. німець Карл Вейзенталь 
отримав патент на швейну машину, що копіює утворення стібків вручну. Більш 
удосконалена машина однониткового ланцюгового переплетіння була створена французом Б. 
Тимоньє. Всі ці машини не мали широкого практичного застосування. 

Винахідником швейної машини човникового стібка вважають американця Елліаса 
Хоу.  Створена ним в 1845р.  машина мала цілий ряд недоліків, але все-таки була більш 
придатною для шиття, ніж машини попередників. Згодом швейна машина була вдосконалена 
іншими винахідниками. У перших машинах А. Вільсона (1850р.) та І. Зінгера (1851р.) голка 
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мала вертикальний рух, а матеріали, притиснуті лапкою, розташовувалися на горизонтальній 
платформі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурхливий розвиток модної індустрії в XIX ст. призвів до появи 
«високої моди» (із фр. «від кутюр» — «високе шиття»). Безсумнівно, 
ця ідея виникла у творця високої моди Ч.-Ф. Ворта саме на тлі 
вражаючих успіхів масового виробництва. По суті, кутюр'є, творців  
високої моди, можна було б назвати всіх кравців і модисток, які 
одягали королів, королев і придворних впродовж багатьох століть. 
Їхні витвори відрізнялися високою майстерністю й художньою 
цінністю. Однак кравець довго залишався «невидимкою», оскільки 
всі лаври відкриття нової моди  діставалися тому, хто носив 
костюми, я      носив костюми, які     відображали смак і вибір свого 
власника, а не того, хто їх  зшив. Мабуть, тільки М. Бертен уперше 
відчула себе творцем моди, пропонуючи Марії-Антуанетті на 
схвалення нові ідеї.     Також був дуже популярний Леруа — кравець 
епохи Наполеона Бонапарта, який одягав імператрицю Жозефіну. У 
своїй майстерні, яку можна цілком вважати прообразом будинку 

високої моди, він створював не тільки сукні, але й капелюшки, навіть парфуми. Модних 
кравців того часу називали академіками. Вони створювали  приватні майстерні, щось 
посереднє між ательє й мануфактурою, де працювало кілька сотень швачок.  З'явилися 

В 1855 році швейна машина «Зінгер» отримала перший приз на всесвітній промисловій  
ярмарці в Парижі. А вже в 1860 році компанія стала найбільшим в світі виробником швейних 
машин. 
 

Ч.-Ф. Ворт 
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«власні»  модельєри, наприклад, Огюст Жарнері, який працював на Леруа. Творцем високої 
моди вважався англієць Чарльз-Фредерік Ворт (1825—1895).  

Він народився в м. Боурн у графстві Лінкольншир у родині стряпчого. З 12 років Чарльз 
працював у магазині тканин у Лондоні, з 13 — у торговельній фірмі «Льюіс і Ейленбі», що 
займалася продажем прикрас, тканин і шалей. Уже тоді його цікавила жіноча мода, і весь 
вільний час він проводив у Національній галереї, розглядаючи костюми на портретах старих 
майстрів, роблячи з них замальовки. Ворт хотів займатися жіночою модою, але вона 
створювалася не в Лондоні, а в Парижі. 

 У віці 20 років, маючи лише  117 франків у 
кишені, Ч.-Ф.Ворт приїхав підкоряти столицю жіночої 
моди. Це було в 1845р.. Ворт мріяв одягати 
найвишуканіших жінок свого часу й створювати сукні, 
що не поступалися чудовим костюмам минулого. 
Робота для масового виробництва одягу його не 
задовольняла. Тому в 1858 р. на Рю-де-ля-пе він 
відкрив власну майстерню спільно зі шведом Бобергом 
(у якого в 1871 р. викупив його частку). Однак, щоб 

стати законодавцем паризької моди,  Ворту 
необхідно було зробити  імператрицю Марію-Євгенію 
свєю клієнткою . Здійснити це нелегке завдання йому 
допомогла  дружина - Марі Берні. В 1860 р. Ч.-Ф.Ворт 
став кравцем імператриці Марії-Євгенії. Серед 
багатьох його клієнток були відомі аристократки не 
тільки Парижа, але й всієї Європи. Ворт  одягав  
одиночасно  дев'ять королев, у тому числі імператрицю 
Австро-Угорщини Єлизавету I і королеву Британської 
імперії Вікторію. 

Модель 60-х 
років. ХІХ ст. 
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 Ч.-Ф.Ворт почав свою кар'єру в епоху Другої імперії (1852-1870) під  час правління 
Наполеона III Бонапарта. Імператриця Марія-Євгенія була жагучою шанувальницею моди, 
що чимало сприяло процвітанню салону Ворта, який впроваджував  у моду нові силуети: 
наприклад, зробив популярними сукні з величезними штучними кринолінами з металевих 
обручів (Ворт запатентував спеціальний пристрій, який стискав обручі в потрібний момент). 

Він змінив пропорції суконь із криноліном, 
запропонувавши завищену лінію талії й відмовившись 
від горизонтального розподілу спідниці, а також від 
пишних складок на талії. В 1860-і роки Ворт увів у 
моду криноліни з овальних обручів, які створювали 
інший силует спідниці. Криноліни носили в 1850- 
1860-х рр., зникли вони після 1867 р., але замість них 
Ворт запропонував  
спідниці «з 

ефектом 
турнюра», а потім 
і турнюр. Також 
Ворт придумав 
сукні зі змінними 
ліфами. До однієї 
спідниці він 
пропонував кілька 
ліфів - закритий, з 
довгими рукавами; 
з V-подібним  
вирізом; з 

глибоким 
овальним декольте 

й без рукавів. Таким чином, сукня могла 
перетворюватися з візитної в обідню, а з обідньої - в 
бальну. Всі моделі Ворта відрізнялися прекрасними 
пропорціями й відточеними лініями силуету . 
Вважається, що Ч.-Ф. Ворт винайшов професію 
манекенниці. Його дружину Марі  можна назвати першою в історії «топ-моделлю». Вона 
з'являлася в нових моделях до того, як їх замовляли титуловані особи. Крім того, Ворт 
наймав дівчат-манекенниць, яких називав «дублерами», тому що їхні фігури були ідентичні 
фігурам його знатних клієнток. На «дублерах» Ворт робив примірку при створенні нових 
моделей, вони ж демонстрували клієнткам сукні в салоні. В 1868 р. Ч.-Ф. Ворт створив 
«Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсез» (Синдикат високої моди.) Синдикат охороняв 
авторські права своїх членів, захищаючи відомих кравців від копіювання їхніх моделей. Ч.-
Ф. Ворт, пропонуючи клієнтам ексклюзивні моделі, першим почав писати на них своє ім'я  
(як художник підписує свої добутки).  Ім'я кутюр'є набуло популярності, як гарантія високої 
якості, а потім і як знак високого соціального статусу. По суті, система ліцензування, що 
активно розвивалася в другій половині XX ст., базувалася саме на цьому ярличку з ім'ям 
кравця або назвою ательє, який  стали пришивати до своїх моделей ( слідом за Вортом) інші 
кутюр'є й кравці вищого класу в усіх країнах.  

Стиль початку XX ст. створювався як і раніше для представників вищого класу й 
нуворишів.  

Вищі верстви  суспільства одягалися в паризьких кутюр'є, середні шили одяг на 
замовлення, а нижчі -  носили вже готовий одяг. Модні кравці пропонували надзвичайно 

Сукня  
для 

прийомів 
1892 р. 
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великий гардероб. Для кожного випадку передбачався особливий туалет. Модна жінка 
повинна була переодягатися кілька разів на день:  зранку - в домашню сукню, потім - у 
сукню для візитів або костюм для прогулянок; в обід  - у «чайну сукню» (для чаювання о 
п'ятій годині); а надвечір - у театральну, сукню  для прийомів або бальну. В 1900 р. мадам 
Пакен очолювала відділ моди Всесвітньої виставки в Парижі, відбираючи моделі для 
«Павільйону елегантності», в якому були подані зразки творчості паризьких кутюр'є. Вона 
придумала вивозити своїх манекенниць у нових туалетах у місця скупчення модної 
паризької публіки: навесні - на відкриття Вернісажу, восени - на перегони в Лон-Шане, в 
день розіграшу Гран-прі, на оперні прем'єри. В 1914 р. у Лондоні мадам Пакен організувала 
перший показ моделей під музику. 

Незадовго до Першої світової війни стає 
все більше популярною Жанна Ланвен (1867-1946). 
У списку її клієнтури значилися імена 
найкрасивіших аристократок, акторок і 
представниць інтелігенції. До кінця життя мадам 
Ланвен залишалася прихильницею естетичних 
ідеалів своєї молодості. Вона стала, свого роду, 
колекціонером історичного костюма. У її 
вишуканих сукнях завжди вгадувалися відгомони 
модерну, знання античної й готичної 
(середньовічної) культури, захоплення кубізмом 
(напрямок у мистецтві початку XX століття) і 
мистецтвом XVIII століття. Саме Ланвен першою 
створила колекцію зручного дитячого одягу, який  
до неї був зменшеною копією одягу для дорослих. 
Вона також першою подбала про жінок різного віку. 
Простий покрій, свіжі кольори, і насамперед 
знаменитий ланвенівський синій, роблять жінок 
будь-якого віку жіночними й романтичними, але 
при цьому не занадто сексуальними або 
легковажними. Більше того, вона розробляє 
молодіжний стиль.  

Жанна  Ланвен не забуває й про чоловіків, і 
в результаті Будинок  моди Ланвен стає першим, у 
якому може одягатися вся родина. До речі, це 
єдиний Будинок моди, яким і донині володіє одна 
родина. Поширенню моди сприяли модні журнали. 
Крім звичних журналів з модними картинками, 

викрійками, малюнками для вишивки й корисними  порадами, з'являються колонки модних 
оглядів у популярних газетах та елітарні журнали мод, призначені читачкам з вищого світу. 
В Парижі    напочатку століття виходив журнал «Les Modes», в Америці - «Harper's Bazaar» 
(заснований в 1867 р. Ф.Харпером) і «Vogue» (заснований в 1892 р. К. Настом). Ці журнали 
містили огляди світських новин, описи туалетів світських дам і відомих акторок, малюнки й 
фотографії моделей модних кравців. 
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Першим модельєром нового століття і видатним 
реформатором жіночого костюма  був француз Поль Пуаре 
(1879-1944). Саме цей художник зумів відобразити в одязі 
ознаки  образу нового часу  й  визначив особливе місце 
кутюр’є в сучасному світі. Він став Диктатором моди, що 
задає не тільки фасон плаття, але і стиль життя.  Пуаре 
здійснив реформу костюма, звільнивши жіноче тіло від 
жорстких  корсетів. 

Пуаре добре малював, ще краще кроїв і шив, 
прекрасно розбирався в тканинах і фурнітурі, цікавився 
історією мистецтв і фольклором.  Він творив талановито, 
яскраво, сміливо. Пуаре примусив публіку  ставитись  до 

костюма як до вагомої 
частини культури та дійсного 
витвору  мистецтва.     

1903р. відкрив власний 
Дім в Парижі на Рю-Аубер, 5. 
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Варіант «маленької 
чорної сукні». 1926 р.  

1911р.  Пуаре організував перше в історії високого шиття турне по столицям Європи 
за участю манекенниць,  відкрив школу мистецтв.  
  В 20-х роках  він знову проявив талант природженого новатора, вперше 
використавши в своїх колекціях панчохи тілесного кольору і бюстгальтери сучасної форми.  

Після смерті модельєра виник культ великого Майстра, його ім’я стало легендарним, 
а історія життя перетворилась на міф.     

Габріель Шанель (1883-1971)  можна назвати найбільш 
передбачливим модельєром ХХ століття, а її стиль – дійсно 
класичним. Маленька чорна сукня Шанель – символ 
елегантності, яка не підкорилася  часу.    

Стиль «Шанель» став класикою  XX ст. 
Французький дизайнер і голова всесвітньо відомої фірми 
Габріель Шанель подарувала жінкам: коротку стрижку, 
брюки, пряму спідницю трохи вище або нижче колін, 
«маленьку чорну сукню», светр, пляжний костюм. 
Позичила з чоловічого костюму піджак, широкі брюки і 
жилет, дала початок сучасній біжутерії і це далеко не 
повний перелік її заслуг перед 
модою. Стиль Шанель – це 
функціональність,  зручність і 
елегантна практичність. Завдяки 
Шанель вишуканий костюм став 
доступним  більшості жінок. 

«Розкіш – це досконалість ліній і форм, простота і  відчуття міри, 
вишуканості», - вважала Шанель.  

В усіх моделях Коко переважали прямі лінії, простий, 
чіткий крій, якісний пошив. Всі шви прасувалися, кишені і борти 
закріплювалися,  кожна  деталь  ретельно обмірковувалася.  На 
відміну від  одягу попередньої епохи, в якому технічні подробиці і 
дефекти були приховані всередині або прикриті оборками, 
воланами, фантазійними вишивками, речі  Шанель з виворітної 
сторони мали такий самий вигляд, як і з зовні. 

В емблему своєї фірми Шанель 
запропонувала дві схрещені С – перші букви 
від Сосо і Chanel.  

 
 
 
 
 

В 1956 році Шанель вдалося підкорити  собі світ моди, створивши костюм-двійку без 
коміру, оздоблений тасьмою (нині відомий як костюм Шанель). Костюм підкреслював 
фігуру але не обмежував рухів, він міг бути повсякденним і святковим, одягався в будь-яку 
пору року з різноманітними аксесуарами. Одного такого досягнення було достатньо, щоб 
ім’я модельєра стало безсмертним.   
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Після себе Габріель Шанель залишила справжню імперію моди: ательє, швейні 
майстерні, відділи аксесуарів і парфумів, магазини. А головне - вона залишила стиль 
Шанель. 

Європейський одяг у Росії стали носити завдяки реформам Петра I.  До цього 
традиційні форми одягу були прості за покроєм й не змінювалися впродовж тривалого часу. 
Весь одяг, як правило, шили вдома. «Домострой» пропонував кожній жінці ощадливо 
господарювати й уміти кроїти, шити, вишивати одяг для всієї родини. Одяг передавали в 
спадщину - у ньому цінували якість і вартість тканини. До XVII ст. в Росії практично не було 
власного ткацького виробництва - одяг шили або з домотканних тканин (полотна, сукна), або 
з привезених - оксамиту, парчі, об'яри, тафти з Візантії, Італії, Туреччини, Ірану, Китаю, 
сукна з Англії. Привозні сукні й парчу використовували у святковому костюмі навіть 
заможні селяни. Одяг для московського царя та його родини шили в Майстерні Царициної 
палати. Там працювали  жінки та чоловіки-кравці - «заплічні майстри» (тому що вони 
одягали «царське плече»). Все вбрання прикрашалося вишивкою з Царициної Світлиці, у 
якій працювали жінки царської родини на чолі із царицею, знатні боярині й прості 
майстрині. При Петрові Олексійовичу європейська мода активно проникає в Росію. Цар  сам 
волів носити більш зручний, ніж традиційний російський довгополий одяг, костюм 
голандського або німецького зразка. Одяг європейського покрою для ПетраІ шили майстри 
Німецької слободи, з 1690 р. -  кравці Майстерної палати Кремля. Велике Посольство 1697 - 
1698 р.  замовляло костюми модних покроїв.  Петро I заборонив носити дворянам і 
городянам старий російський костюм. У січні 1700 р. він  наказав усім носити одяг на зразок 
угорського, а в серпні - всім чиновним людям, крім духовенства й орних селян, носити 
плаття угорське й німецьке. Секрети європейських кравців стали освоювати й російські 
майстри. Після смерті Петра I частина міського населення повернулася до допетрівського 
одягу. 

До кінця XIX ст. у костюмі купецтва й міщан зберігалися  традиційні елементи.  Тому 
кравці спеціалізувалися на європейському або на «російському» одязі. В XVIII ст. міське 
населення шило одяг на замовлення із тканини фабричного виробництва - у кравців, 
капелюшників, кушнирів тощо.  

При Петрові I почало розвиватися власне виробництво тканини  - у Москві й 
Петербурзі були засновані шовкові й бавовняні мануфактури. А під час правління  Ганни 
Іоанівни та Єлизавети Петрівни російський двір уже орієнтувався на французьку моду. 
Вплив французької моди особливо посилився під час правління Катерини ІІ. Багаті вельможі 
виписували одяг  прямо із Франції. У Росії працювали французькі кравці - переважно в 
Москві й Петербурзі. До середини XVIII ст. інформацію про новітні європейські моди 
отримували  по манекенах, які привозили з Парижа й Лондона. В другій половині XVIII ст. 
поширювалися модні альманахи й журнали.  1779 р. було засновано російське «Модне 
щомісячне видання, або Бібліотека для дамського туалету» (видавець Н.І.Новиков). У другій 
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половині XIX ст. розвивалося виробництво готового одягу. Спочатку в цих майстернях  
шили уніформу - військову форму й форму для різних відомств. Потім стали шити чоловічі 
костюми, сорочки, штани, жилети, пальта, дамські накидки. Менш забезпечені верстви 
міського населення одягалися в «Будинках готового одягу».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовий одяг продавався й в універсальних магазинах, наприклад: у торговому домі 

«Мюр і Мері-Ліз» - найбільшому магазині в Росії початку XX ст. Більшість городян шило 
одяг на замовлення, як правило, у приватно -практикуючих кравців. Російські кравці в XIX 
ст. часто їздили вдосконалювати свою майстерність у кравецькі школи  Лондона або Відня. 
Іноземні кравці тримали майстерні в Москві й Петербурзі,  в них працювали, головним 
чином, російські майстри. У провінції більшість одягу шили по манекенах, зроблених по 
фігурі постійних замовників.  

Кравці-кустарі керувалися модними журналами й картинками. В XIX ст. подібних 
видань було безліч. З 1834 р. почав виходити журнал «Бібліотека для читання» з модними 
картинками, а з 1836 р. - «Сучасник» і «Московитянин». Багаті дами з провінції виписували 
туалети з Москви й Петербурга, іноді - з Парижа. Існували кравці-універсали, але, як 
правило, кравці мали спеціалізацію: перші шили військову форму, другі - одяг духовенства, 
треті - форму чиновників, четверті - цивільні костюми.  

Модні салони в Москві й Петербурзі за рівнем виготовлення моделей цілком можна 
було зрівняти з паризькими будинками моди. У другій половині XIX - початку XX ст. були 
відкриті ательє. У Санкт-Петербурзі більшість модних ательє перебувало в районі Невського 
проспекту, Мойки та Морській вулиць, у Москві - Петрівки й Кузнецького моста. До кінця 
століття моделі російських кравців нічим не поступалися паризьким. Наприклад, 
Н.П.Ламанова (1861-1941) виконувала замовлення імператриць і придворних дам, тому 
одягатися в неї було не менш престижно, ніж у паризьких салонах. Надія Петрівна Ламанова 

народилася в 1861 р. у селі Шузилово Нижегородської губернії в 
родині військового. Після закінчення восьмирічної гімназії їй 
довелося йти працювати, щоб утримувати 
молодших сестер після смерті батьків. 
Н.П.Ламанова два роки вчилася в школі крою 

О. Суворової  у Москві, 
після чого стала 
працювати закрійницею 
(«моделістом») у 
майстерні Войткевич.  

В 1885 р. Н.П. 
Ламанова відкрила 
власну майстерню на 
Великій Дмитрівці. 
Вона, безперечно, мала 

талант кутюр'є, який 

Наприкінці XIX - початку XX ст. у Санкт-Петербурзі працювала      
фабрика білизни й краваток Р.М.Гершмана,  фабрики й магазини 
чоловічого й жіночого готового одягу фірми  «Мандль»;  у Москві - 
виробництво й продаж готового одягу - «Герасимов і сини», готові 
дамські сукні -  «Спирин і ДО».  

 

Ламанова Н.П. 
Кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.  Ермітаж. 
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цінували сучасники. Ламанова стала найвідомішим модельєром у Москві: «Гострота ока, 
тонке художнє чуття допомагали їй миттєво оцінити особливості фігури й загального 
вигляду людини, вірно вгадати найбільш «виграшний» для неї фасон і колір костюма». Її 
замовницями були блискучі аристократки й знамениті акторки. Ламанова стала 
«постачальником Її імператорського двору». Сукні Ламанової збереглися в Ермітажі - вони 
доводять безсумнівну  її майстерність і вміння створювати вишукані моделі відповідно до 
канонів паризької моди, поєднуючи відточену форму, вивірені пропорції й властивий 
російській традиції різноманітний декор. 

До початку Першої світової війни салон Н. П. Ламанової був одним з найвідоміших у 
Росії. Як і більшість паризьких кутюр'є, Ламанова працювала методом наколки, наколюючи 
тканину на фігурі клієнтки або манекенниці, домагаючись гармонії пропорцій костюма й 
фігури.  З 1901 р. Н. П. Ламанова працювала в костюмерній майстерні МХАТа.  

В 1925 р. вийшов альбом «Мистецтво в побуті» з моделями Н. Ламанової, 
адресований самодіяльним кравчиням, з практичними рекомендаціями й наочними 
малюнками пошиву сучасного одягу  з простих матеріалів. У своїй творчості  відома 
майстриня зберігала народні традиції.  

В  наш час все більше зростають вимоги до якості одягу, критерієм якого є художнє 
оформлення (дизайн). Одяг повинен бути як красивим по формі, так і якісним за 
виконанням. Все це диктується законами ринку і жорсткою конкуренцією. Ринок вимагає 
глибоких знань і творчого підходу до справи. А це під силу тільки кваліфікованим 
спеціалістам – випускникам професійних учбових закладів.  

Людина, що обрала професію кравця повинна мати просторове мислення й фантазію, 
удосконалювати смак і творчі здібності. Фахівець ще до розкрою, повинен бачити свій 
майбутній витвір, уміти створювати образи й оперувати їхніми фрагментами.   

Для того, щоб виготовити сучасний швейний виріб, необхідно володіти знаннями з 
моделювання й художнього оформлення швейних виробів, конструювання одягу й 
технології швейного виробництва, тому що всі ці 
дисципліни взаємопов’язані і є послідовними етапами процесу 
створення сучасного одягу. 

Виготовленням одягу займаються не тільки 
промислові підприємства, але й ательє, які працюють за 
індивідуальними замовленнями населення. Підприємства галузі, 
які виготовляють одяг, характеризуються високим 
рівнем техніки, технології  та  організації виробництва.  
 Професія кравця, напевно, така ж давня, як і 
бажання людини прикрити своє тіло. За старих часів говорили: 
«Шити одяг - однаково, що голками колодязь копати». Цим 
хотіли підкреслити, що робота кравця важка, вимагає старання 
й терпіння. Час вніс у цю приказку корективи: машини 
набагато полегшили працю кравців. Йшли століття, 
змінювалися епохи, мода, але бажання носити гарний одяг  
залишалося незмінним. Одні  шиють собі одяг самі,  інші – в 
дорогих майстернях. Одні купують одяг в магазинах, інші 
одягаються від кутюр. Чи замислювалися  ви, що за 
кожною дитячою пелюшкою, весільною сукнею, смокінгом, шубою стоїть праця людини? 
Людини, яка на дотик знає всі нюанси текстур тканин,  яка з закритими очами протягує  
нитку в голку,  яка просто працює для того, щоб вам було тепло, затишно й красиво. Ім’я цієї 
людини – КРАВЕЦЬ.  
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Від “prêt-a-porter” до “haute couture” 
Козиріна І.Г. , Парафіленко Н.О. – викладачі 

Професійно-технічного училища № 10 м. Херсон 
 

Одяг, як річ, живе разом з людиною. У нього немає самостійного життя, самостійної 
історії. Історію костюма, історію моди, а значить і процес зміни їхніх форм, не можна 
розглядати поза розвитком людського суспільства й людських відносин. 

Проект «Від “prêt-a-porter” до “haute couture”» несе інформацію про роботу тих, хто 
хоче, вміє і може одягати людей у красивий і зручний одяг. Напрямок розвитку сучасного 
костюму, орієнтований на промислове виробництво і розрахований на масового споживача, 
називається  “prêt-a-porter”, що в перекладі з французької означає «готова сукня». “Нaute 
couture” в перекладі з тієї ж французької означає «високе шиття» або «висока мода». 

Метою проекту є  популяризація професій, пов’язаних з розробкою і виготовленням 
одягу на всіх етапах; поясненням специфіки кожної з професій: швачка, кравець, закрійник; 
а також надання інформації про можливості отримання  цих професій, перспективи 
працевлаштування і можливості професійного становлення та росту. 

Сподіваємось, що ознайомившись з проектом,  Вам захочеться не просто навчитися 
шити, для того, щоб одягти себе і свою родину, а ще й для того, щоб зробити світ навколо 
яскравішим. Бо одяг – це спосіб захисту від довкілля, а гарний одяг – це ще і гарний настрій і 
висока самооцінка. Тому що кажуть: по одежці зустрічають. І зробіть так, щоб не ви йшли за 

модою, а мода йшла за вами. Успіхів Вам! 
З давніх-давен і до наших днів одяг є невід’ємним 

атрибутом життя людини.   
Одяг не завжди був таким, яким ми звикли його 

бачити. Одяг пройшов тривалий і складний шлях розвитку 
та вдосконалення, перш ніж здобув сучасного вигляду. 

На початку розвитку людського суспільства одяг 
являв собою лише шматочок шкіри, який захищав людину 
від різних впливів зовнішнього середовища — спеки, 
холоду, зливи та снігу. Далі одяг постійно 
вдосконалювався. Шматки тканини не просто обгортали 
тіла, а гарно драпірувалися у складки та закріплювалися за 
допомогою зав'язок, заколок та інших способів.  

 
Такий одяг був не дуже зручний. Тому на зміну йому 

прийшов одяг, який потрібно було кроїти. З’явилися  
рукава, потім комірці, кишені та інші деталі. 
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Одяг — це один з елементів матеріальної 
культури людства. Він відображає суспільний лад, 
ступінь розвитку людського суспільства, економіки 
і техніки, своєрідність національної культури 
окремих народів, особливості побуту, природні 
умови, художні смаки і    традиції народів. Зміна 
форм і вдосконалення одягу відбуваються на 
кожному етапі розвитку людського суспільства. 
Одяг до того ж характеризує соціальне та 
матеріальне становище людини. 

З давніх часів уміння шити вважалося як 
чоловічим заняттям, так і жіночим. І якщо 
найпростіше штопання носків і пришивання 
комірців чоловіка відкидали категорично, то високе 
мистецтво творити моду за всіх часів визнавалося 
заняттям, гідним сильної статі. У зв'язку з тим що 
одяг - самий популярний предмет побуту, саме з 
нею була зв'язана мода багато сторіч. Розвиток 
моди - це активне, живе, постійне суспільне 
прагнення до нового. І більше всього на цьому 
шляху модникам і модницям допомагали люди, що 
зробили голку й нитку своєю професією. 

Звичайно всі вважають, що процес створення 
милої кофточки або стильного пальто зі шматка 
тканини – це виняткова справа рук кравця, однак 
так відбувається тільки в домашніх умовах. На 
виробництві  існують три професії, тісно 
взаємозалежні, але розрізняються за кваліфікацією 
–  швачка, кравець, закрійник. 

 
ПРОФЕСІЯ ШВАЧКА 

Швачки працюють як вдома, так і в 
швейних майстернях або на підприємствах легкої 
промисловості, обладнаних найсучаснішими машинами. 

Швачка повинна знати: 

• Будову і призначення машин, які обслуговує; 
• Види тканин і фурнітури; 
• Послідовність виконання операцій пошиву швейних виробів; 
• Асортимент виробів, які виготовляє; 
• Спеціальні пристосування, які використовує; 
• Передові прийоми та методи праці. 

Швачка повинна вміти: 

• Виконувати усі види робіт з пошиву виробів на універсальних машинах відповідно до 
технологічних вимог та прийнятих на виробництві схем розподілу праці; 
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• Перевіряти якість крою, відповідність кольору деталей виробу, ниток та прикладного 
матеріалу, 
якість шва, 
регулювати 
частоту 
строчок та 
натяг ниток. 

Сучасне 
швейне обладнання 
дозволяє шити 
вироби із 

різноманітних 
матеріалів: від 
шкіри до 
найтоншого шовку. 
Внаслідок цього на 
якість продукції, яка 

виготовляється, 
впливає організація 
робочого місця 
швачки. 

За ступенем важкості та напруженості праця швачки характеризується як фізична 
середньої тяжкості. її специфічною особливістю є вимушена фіксована поза у процесі 
виконання виробничої діяльності, обмеження загальної рухливості. 

Для зняття втоми використовують регламентовані перерви для проведення виробничої 
гімнастики, а для створення відповідного мікроклімату застосовують кондиціонери. 

Робочий день швачки-надомниці ненормований, швачки ательє чи пошивочної 
майстерні працюють в 1 зміну; швачки швейної фабрики чи комбінату - в 2 зміни. Робоча 
зміна триває 8 годин. 

Швачки на великих підприємствах легкої промисловості працюють на потоці 
(конвеєрі). Тому така форма організації праці називається поточною. Її зміст полягає в тому, 
що швачка, отримавши виріб, виконує свою операцію і передає його іншій швачці для 
наступної операції. Така система є найрозповсюдженішою та ефективною, характеризується 
суворою повторюваністю виробничого процесу. 
Тому професія швачки вимагає: 
- Стійкої уваги. Неуважність у роботі може призвести до травми робітника. Крім того, 

для успішної роботи необхідне постійне переключення та розподіл уваги.  
- Незважаючи на незначне фізичне навантаження, швачка повинна бути фізично витри-

валою. Усі операції виконуються у суворо лімітований час, тому від робітника вимагається 
висока психічна та фізична витривалість. 

- Мислення повинно бути переважно наочно-образним та логічним, особливо для 
швачок, які виконують пошив цілого виробу. 

- У швачки повинна бути розвинута тактильна чутливість, тому що їй необхідно 
розрізняти якість поверхні матеріалу, ступінь заглиблення голки у тканину, якість шва. 
Однією з важливих якостей є добрий окомір та просторова уява. Крім цього, професійно 
важливою якістю є високо координовані рухи рук та пальців рук. 

- Діяльність швачки проходить за умов постійного напруження уваги. Тому робітник 
повинен повністю зосередитись на об'єкті праці. Спілкування з іншими працівниками 
розглядається як перешкода, тому що відволікає увагу і не дозволяє концентруватись 
тільки на своїх діях. 
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- Діяльність швачки також вимагає від виконавця повного спокою. Будь-яке емоційне 
напруження проявляється на психомоторному рівні у вигляді тремору (мимовільного 
скорочення м'язів), що суттєво впливає на точність роботи, що виконується. 

На швейних підприємствах усі робітники обов'язково навчаються безпечним методам 
праці. Мета цього навчання — створення безпечних умов праці швачок. 

Для того щоб стати швачкою, необхідно оволодіти спеціальними знаннями. 
Професійна підготовка швачок проводиться, як правило, в ПТУ, а також 
безпосередньо на підприємстві. 

Метою професійного навчання учнів ПТУ швейного виробництва є вивчення 
технології ручної та машинної обробки тканини, засвоєння вмінь та навичок роботи на 
промислових універсальних швейних машинах, ознайомлення з характером, специфікою 
та умовами праці робітників швейного виробництва. 

Учням, які закінчили курс навчання, присвоюється виробнича кваліфікація 2 і 3 
розряду,  та видається відповідний документ державного зразка (диплом, свідоцтво). 

Швачка після відповідного курсу навчання може отримати професію кравця, а потім і 
закрійника. 

ПРОФЕСІЯ КРАВЕЦЬ 
Кравець —  це майстер, який виготовляє одяг на замовлення . 
Відмінно зшитий костюм, витончене, оригінальне плаття, модне, сучасних ліній і форм 

пальто й безліч інших виробів жіночого, чоловічого й дитячого верхнього й нижнього одягу, 
точніше кажучи, легке плаття, білизна, верхній трикотаж — все це результат праці кравців. 
Для кравця найбільше задоволення — дивитися на красиво й зі смаком одягнених людей, 
бачити їх щасливі, вдоволені обличчя й вважати себе творцем цієї краси. 

Більшість кутюр'є зі світовим ім'ям, а також багато відомих російських модельєрів 
воліють, щоб їх називали не модельєрами або дизайнерами, а саме кравцями.  

Легко або складно стати кваліфікованим кравцем? Таким, щоб до тебе стояли черги, 
був би запис, а людська поголоска заміняла б усяку рекламу? Складно. І справа не тільки в 
умінні прокладати рівні строчки. Індивідуальний пошив одягу – це мистецтво,  домогтися 
успіхів у якому може тільки людина, закохана у кравецьку справу.  

Сучасний кравець повинен знати: 

• засоби і прийоми виконання машинних, ручних і прасувальних робіт усіх видів, 
вимоги до їх якості; 

• термінологію ручних, машинних і волого-теплових операцій; 
• умовні позначення і крейдові позначки на деталях виробів; 
• швейні матеріали і їх основні властивості, якість матеріалів і фурнітури, їх 

відповідність основному матеріалу; 
• будову і призначення швейних машин, інструментів, прасок, пресів, пристосувань, 

що застосовуються при виготовленні одягу; 
• технічні умови розкрою виробів і припуски на обробку з урахуванням властивостей 

тканини: норми витрат тканини на вироби; 
•  технологію ремонту, прогресивні форми і методи організації виробництва під час 

ремонту одягу; 
• засоби і види оздоблення при поновленні легкого одягу; 
• норми виробітку, розцінки і систему оплати праці кравців; 
• основні види готових виробів; 
• передові методи організації праці і робочого місця; 
•  основи економіки праці і виробництва в обсязі вимог, передбачених загальними 

положеннями єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій 
робітників; 
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• правила внутрішнього розпорядку на виробництві, охорони праці і вимоги пожежної 
безпеки. 

 
 

Сучасний кравець повинен 
вміти: 

 
• виконувати всі види робіт 
щодо виготовлення чоловічого, 
жіночого і дитячого легкого 
одягу за індивідуальним 
замовленням; 
• застосовувати раціональні та 
інноваційні методи обробки 
виробів; користуватися 
інструментами і пристроями при 
виконанні робіт; 
• перевіряти стан універсальних 
машин, прасок, інструментів і 
пристроїв; 
• доглядати за швейною 
машиною (чистка, змащування, 
заправка, регулювання) і 
усувати дрібні неполадки у 
роботі машини; 
• визначати ступінь нагріву 
праски;  
• визначати якість крою і 
готових виробів; 
• раціонально організовувати 

своє робоче місце, дотримуватись чистоти і порядку протягом робочого дня, приймати і 
здавати його; 
• застосовувати передові методи організації праці; 
• проводити ремонт легкого одягу відповідно до встановлених технічних вимог; 
• дотримуватись правил охорони праці, внутрішнього розпорядку і вимог пожежної 
безпеки. 
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Професія кравця протипоказана людям, які страждають: 
•    захворюванням легенів; 
•    захворюванням серцево-судинної системи; 
•    гіпертонічною хворобою II стадії; 
•    психічними розладами; 
•    слабким зором (гострота зору з корекцією нижче 0,8 на кращому і нижче 0,5 на гіршому 

оці); 
•    дальтонізмом; 
•    порушеннями опорно-рухових функцій, особливо кистей рук; 
•    судинними захворюваннями кінцівок; 
•    органічними ураженнями центральної нервової системи; 
•    епілепсією; 
•    захворюваннями шкіри; 
•   захворюваннями нирок; 
•   погіршенням слуху. 

Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей 
людини. Для будь-якої професії художнього профілю важливими вважаються природні 
нахили до творчої діяльності, у її представників повинен бути постійний інтерес до 
нового, здатність легко відмовлятися від стереотипів, звичного способу мислення, шукати 
нові варіанти, нові шляхи вирішення задач. Від працівників цієї професії вимагаються ви-
сокий рівень переключення і розподілу уваги, емоційна стійкість, постійна мобілізованість 
і готовність до соціальних контактів. Привітність і доброзичливість до людей служать 
тими спонукальними до професійних контактів факторами, які завжди присутні в роботі 
кращих представників професії кравець. 

Основами професійних знань, професійними вміннями і навичками учні оволодівають, 
як правило, в професійно-технічних навчальних закладах. 
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Після закінчення професійно-технічного училища учням присвоюється 3 та 4 
кваліфікаційний розряд. Відповідні кваліфікаційні розряди присвоюються учням залежно від 
виробничих показників, досягнутих в період навчання з урахуванням успішності по 
профілюючих предметах. 

Імовірність працевлаштування після професійного навчання складає близько 90%. 
Професія кравця дає можливість займатися індивідуальною трудовою діяльністю, 

надомною працею. 

ПРОФЕСІЯ ЗАКРІЙНИК 

Закрійник – це дизайнер одягу і модельєр, психолог і критик. Лише глянувши на 
замовника, він здатний зрозуміти, який фасон підійде йому більше, сховає його недоліки й 
наочно продемонструє переваги, який колір підійде до кольору його волосся і шкіри, яке 
оздоблення підійде  його темпераменту. І не тільки зрозуміє, а й переконає людину, що його 
пропозиція набагато краще фотографії з модного глянцевого журналу. 

В обов'язки закрійника входить: вибір фасону 

майбутнього виробу, 
замальовка обраного варіанта, складання паспорта замовлення, зняття мірки із клієнта, 
ретельне виготовлення лекал для розкрою, перевірка якості тканини, підготовка її до 
розкрою, безпосередньо саме розкроювання, перекроювання й здійснення примірок на всіх 
етапах виконання виробу.  

Закрійник допоможе кожному визначити свій стиль одягу, зберегти свою 
індивідуальність. Спілкування з замовниками вимагає від закрійника емоційної 
врівноваженості, самовладання. Надмірна емоційність може бути перешкодою для 
здійснення чітких дій, підтримки рівного, постійно   доброзичливого   тону   в спілкуванні. 

Професія закрійника вимагає розвиненого художнього смаку і творчих здібностей, 
наочно-образної уяви, схильності до творчості. 

Закрійник повинен знати: 

• основи конструювання і розкрою, технологію розкрою, виготовлення та ремонту 
виробів;  

• призначення та властивості матеріалів, що використовуються;  
• сучасні напрями моделювання;  кращий досвід роботи за професією;  
• вимоги до раціонального використання тканин; 
•  правила охорони праці. 
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Закрійник повинен вміти: 

• вибирати фасони відповідно до тенденцій моди, особливостей фігури замовника, 
властивостей тканини;  

• знімати мірки із замовника;  
• виготовляти лекала для розкрою виробів обраного фасону чи моделі; 
• приміряти вироби по фігурі замовника;  
• видавати готові вироби замовникам;   
• виявляти дефекти матеріалів чи виробів. 
По закінчені курсу учні отримують кваліфікацію закрійника 4 та 5 разряду. 
Можливий      подальший розвиток        професії зумовлюється    науково-технічним   

прогресом,   розвитком культури, моди. 
Вже зараз закрійники у своїй діяльності починають використовувати комп'ютерну 

техніку з метою побудови креслень викройок, виготовлення лекал, моделювання одягу, 
зберігання інформації. Можна прогнозувати, що у недалекому майбутньому комп'ютер 
стане таким же неодмінним інструментом в праці закрійника, як зараз ножиці та сантиметр. 

За допомогою всесвітніх комп'ютерних мереж закрійники можуть одержувати 
найсучаснішу інформацію, слідкувати за тенденціями у розвитку моди, здійснювати зв'язок 
з колегами із будинків мод всього світу, а також зі своїми клієнтами. 

Поява принципово нових технологій виготовлення одягу, устаткування, матеріалів 
можуть у майбутньому кардинально змінити зміст професійної діяльності закрійника. 

Модернізація устаткування, поява нових матеріалів, розвиток моди ставить 
підвищені вимоги до кваліфікації закрійників. 

Цікава творча робота закрійника є престижною, попит на неї 
дедалі зростатиме з ростом добробуту населення. Досвідчені закрійники 
можуть займатися індивідуальною трудовою діяльністю, очолювати 
приватне мале підприємство. А також досягнути успіху, ставши відомим 
українським дизайнером.  
Моделі Вікторії Гресь стали відомими з перших 
„Сезонів моди” (Осінь-зима 97). Вже тоді робота 
Вікторії викликала фурор та захоплені відгуки 
журналістів, які визнали її найсенсаційнішим 
відкриттям „Сезонів”, особливо відзначивши 
витончений класичний стиль, притаманний її 

моделям. Дизайнер з першого пострілу «влучила в яблучко», вдало визначивши свого 
клієнта – незалежну активну жінку, яка сама творить своє життя і приймає важливі рішення. 
 

 
 
 
 
 
Традиційне словосполучення 
"авангардний дизайнер" навряд 
чи дозволить осягнути творчість 
Олексія Залевського. Не лише 
модельєр, але й майстер 
"перформансу", Олексій постійно 
дивує своїми творчими ідеями і 
новим поглядом на, здавалося б, 
звичні речі і явища. Залевський – 
прихильник теорії "безмежного 
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прет-а-порте", згідно з якою всі речі, які фізично можна одягти, придатні для повсякденного 
носіння. 
 

Творчість  Лілії Пустовіт належить до 
напрямку так званої концептуальної 
моди, що поєднує дизайнерів різних 
європейських країн. Одночасно 
національні і космополітичні, її колекції 
відомі за кордоном навіть більше, ніж в 
Україні. Кумир „просунутої” молоді 
улюблениця модних критиків, вона часто 
з'являється в найкращих і 
найактуальніших добірках журналів 
L’Oficiele, Elle, Vogue. Але, ставши 

володарем "Золотого ґудзика", переможницею конкурсу 
"Адміралтейська голка" і лауреатом найрізноманітніших 
фестивалів, Ліля філософськи ставиться до публічних 
атрибутів визнання свого таланту. Вона спокійно і 
послідовно реалізує свій дар, продовжуючи створювати 
гармонійні образи - актуальні і, водночас, позачасові. 
Олена Ворожбит і Тетяна Земськова здобули міжнародне 
визнання, коли стали лауреатами Асамблеї неприборканої 
моди в Ризі. Згодом їхня творчість стала більш 
урівноваженою і сьогодні тандем Ворожбит–Земськова 
демонструє тонко збалансовану моду, в якій однаково присутні бездоганна 
функціональність, зручність, а також відповідність останнім трендам європейської моди. 
Дизайнери не шукають легких шляхів і не прагнуть вражати за рахунок "екстремального" в 
моді. Вони принципово не заглиблюються в етнічну екзотику, негативізм, агресивність або 
сучасну урбаністичну культуру. Залишаючись у рамках класичної жіночої моди, Ворожбит 
і Земськова створюють дуже сучасні, актуальні, позитивні і світлі образи, поєднані з 
бездоганністю покрою, красою матеріалів і точністю художніх прийомів. 

 
У творчості Оксани Караванської 
дизайнерський талант і 
професіоналізм художника-
конструктора поєдналися з яскравим 
сприйняттям містичної атмосфери 
давніх Карпат, з їх давньою історією і 
вражаючою красою. Львів’янка 
Оксана Караванська дуже тонко 
відчуває енергетику української 
культури, однак її колекції далекі від прямого 
"етнографізму". В'язання, вишивка, бісерне плетиво, 
стьобані вручну тканини стають природними 
елементами сучасних ансамблів, надаючи їм 
унікальності і "штучності", дуже цінної в епоху 
масового.виробництва.  
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Андре Тан з'явився так 
зненацька…Начебто з нівідкіля. І все 
відразу заговорили: це ANDRE TAN. В 
одну мить, його ім'я придбало відтінок 
легенди, а одяг, що він робить, став 
предметом модних прагнень. 
Біографія Андре - це одна з окремих 
історій, де бренд формується разом зі 
своїм творцем. Андре тільки 24 роки. І 
він уже розробив новий напрямок у 
моді - Smart Couture. А його ім'я стало 
брендом ANDRE TAN, що представлений по 
усьому світі. 
Кожний етап життя Андре нерозривно пов'язаний з 
його справою. «Я завжди знав, що буду займатися 
модою. У моїй родині ніхто не шив, просто моя 
мама обожнювала модні новинки. Саме вона 
прищепила мені смак і бажання займатися 
дизайном одягу». 
       Після закінчення курсів Андре Тан надійшов у 
Харківський текстильний технікум. Його 
наполегливість і тверде проходження до мети 
відрізняли його вже в цьому віці. Колекції ANDRE 
TAN були відзначені багатьма модними 

виданнями. Дизайнер одержував за них престижні Гран-прі й цікаві пропозиції. Андре не 
упускав ні єдиної можливості вдосконалити свою майстерність. 

Умови зарахування і навчання в ПТУ№10 

Професійно-технічне училище № 10 – це навчальний заклад, який готує   фахівців для 
підприємств легкої промисловості та сфери побутового обслуговування міста та області. 
Рік заснування: 1967 
Державна ліцензія: АВ № 363902 
Рівень атестація: II 
Форма навчання: денна 

В умовах сучасного етапу розвитку освіти України перед педагогічними 
працівниками 

училища постало 
завдання – знайти 
нові форми 

організації 
професійної 

підготовки учнів. 
Педагоги чітко 
розуміють, що 
традиційні стилі і 
методи викладання 
вже застаріли і не 
дають змоги молоді 
розвивати свої 
здібності в повному 
обсязі. Вирішення 
цієї проблеми 
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полягає в тому, що викладачі та майстри виробничого навчання повинні вміти добирати і 
застосовувати такі стилі і методи навчання, які сприяють засвоєнню знань учнями та 
розвитку їх здатності до творчого мислення та активності в сучасних ринкових умовах. 

У зв’язку з цим одним із провідних напрямків роботи є вивчення і впровадження в 
повсякденний педагогічний процес нових форм і методів професійної підготовки учнів. 

Почуттю прекрасного, вмінню бути красивими та дарувати красу людям набувають 
учні в гуртку театру  моди «Силует», де для показу моделей вони оволодівають 
первинними навичками манекенниць. Кожну колекцію виготовляють самі учні в 
майстернях, підвищуючи свою кваліфікацію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для вступу необхідно подати: 

• Заяву на ім’я директора; 
• Паспорт (копія); 
• Ідентифікаційний код (копія); 
• Документ про освіту; 
• Медична довідка за формою 086-у; 
• 2 копії щеплень; 
• Довідка з місця проживання; 
• 6 фотокарток (3×4); 
• 4 конверти з марками по Україні.  

       Навчання здійснюється за державним замовленням (безкоштовно). 
Зараховані до професійно-технічних училищ забезпечуються стипендією. Навчаючись, 

майбутні робітники можуть одержувати свої перші самостійні заробітки. Під час 
виробничої практики учні можуть отримувати від 50 до 100% заробітної плати. 

Перспективи професійного росту 
Навчаючись в училищі, учні швейних спеціальностей набувають фахових знань, 
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умінь і навичок, готуються  широко застосовувати їх в подальшій професійній діяльності. 
Проходячи  перед випускну кваліфікаційну практику на підприємствах міста та області, учні 
вдосконалюють професійну майстерність, а роботодавці мають нагоду  оцінити  
професійний рівень молодих випускників училища і запропонувати їм робочі місця.  

Особи, що закінчили професійно-технічні заклади освіти, мають повну загальну се-
редню освіту, можуть продовжити своє навчання у вищих навчальних закладах. 

Після закінчення технікуму можна стати технологом, інституту — інженером-
технологом, художником-модельєром. 

Крім того, випускники училища можуть навчатися в Київському університеті 
технологій та дизайну та Харківській інженерно-педагогічній академії. 

Протягом 40 років в училищі підготовлено чимало цікавих і неординарних 
особистостей, які сьогодні очолюють швейні підприємства, ательє. 
Акимченков Олег Володимирович – депутат міської ради, володар декількох салонів-ательє 

міста Херсона. 
Яковенко Ірина Петрівна – головний технолог 

швейного 
підприємства 

«Текстиль Юг». 
Профе

сія кравця, 
закрійника 

паралельно з 
творчістю 
потребує 

майстерності і терпіння. Але кінцевий результат, 
одяг виготовлений своїми руками, приносить радість 
не тільки тому для кого це зроблено але й тому хто це зробив. Ознайомившись з проектом, 
ми сподіваємось, що ви зацікавились і прагнете створювати різноманітний одяг і дарувати 
людям свято і щастя. Оволодівши професією швачки, кравця, закрійника у професійно – 
технічному закладі, ви маєте змогу досягти вершин у Високій моді, як модельєр-дизайнер. І 
хто знає, може через деякий час ми будемо пишатися Вами. Запрошуємо Вас до нашого 
училища і з нетерпінням чекаємо на Вас! 

 
Кравець 

Пилипченко Л.М., Дую нова М.М. – викладачі  
Харківського професійного ліцею швейного 

 виробництва та побуту  
Української інженерно-педагогічної академії 

Професіограма професії: 
7433.2 “КРАВЕЦЬ” 

Загальна характеристика професії 
У давні часи люди навчилися використовувати для своїх потреб шкіру тварин, 

обробляти льон і бавовну, ткати полотно, зшивати за допомогою голки та нитки куски 
шкіри, хутра, тканини. Протягом тисячоліть вони це робили вручну. І лише у минулому 
столітті з’явилися перші швейні машини, що виконують цю роботу значно швидше, 
якісніше. 

Перший проект машини для одягу запропонував Леонардо да Вінчі. У 1755 році німець 
К.Вейзенталь винайшов швейну машину, в якій використовувалась голка з вушком 
посередині. У 1845 році американець Е.Хоу, якого по праву вважають батьком швейної 
машини, створив стабільно працюючу швейну машину човникового стібка. 

З тих пір швейні машини постійно удосконалюють. Великий успіх мала швейна 
машина І.Зінгера, який, вдосконаливши машину Е.Хоу, налагодив масовий випуск машин. 
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Виготовлення одягу –одне з найдавніших ремесел. Кожному історичному періоду 
розвитку людства притаманні свої особливості щодо виготовлення одягу, його матеріалів, 
кольору та малюнку тканин, сполучення деталей, що разом створюють стиль. Стиль одягу –
це своєрідне дзеркало тієї чи іншої епохи, яке дозволяє судити про культуру та економіку 
будь-якої країни на той період. Зміна форм і вдосконалення одягу відбувається на кожному 
етапі розвитку людського суспільства. 

Отже, в усі часи люди користувалися одягом, виготовлення якого пов’язане з 
професією кравець. Ця професія є однією з найдавніших і одночасно однією з 
найсучасніших і найнеобхідніших людям. Результатом праці кравця є одяг: жіночий, 
чоловічий, дитячий, верхній і легкий тощо. 

Основним знаряддям праці кравця є швейна машина. Сучасні швейні машини, які 
використовуються в роботі швачки, зручні у керуванні, практично не вимагають великих 
фізичних зусиль від працівника. Проте їх використання висовує підвищенні вимоги до рівня 
професійних знань і умінь працівника. 

За технологічним призначенням швейні машини поділяються на машини загального 
призначення (універсальні), спеціалізовані та спеціальні (напівавтомати). 

У процесі праці кравець підбирає необхідні номери швацьких голок та ниток для 
виконання різноманітних видів строчок, швів, заправляє нитки, регулює силу натиску лапки 
на тканину, розмір та частоту стібків для різних тканин, перевіряє їх кількість та якість у 
стьожці, виконує паралельні, овальні, ламані та зигзагоподібні стібки на тканині, з’єднує 
деталі виробів з різних тканин за допомогою швів –накладних, подвійних та ін. 

Предметом праці кравця є: а) деталі різного одягу та напівфабрикати; б) деталі одягу 
різноманітних конструкцій та одяг різного крою, силуету, призначення і виду матеріалу; в) 
оздоблювальні матеріали (смужки, тасьми); г)фурнітура для одягу; д) швейні нитки 
(бавовняні, шовкові, капронові тощо). 

Для успішного виконання своїх обов’язків кравець повинен знати: асортимент одягу; 
технологію виконання машинних, ручних, волого-теплових операцій; вимоги до якості 
швейних виробів; термінологію ручних, машинних, волого-теплових операцій; послідовність 
виконання операцій при підготовці виробу до примірок; умовні позначення і крейдяні знаки 
на деталях виробів після примірок; назви деталей крою, вимоги до якості; швейні матеріали, 
їх призначення, основні властивості; призначення та властивості клейових матеріалів; 
вимоги щодо якості основних та прикладних матеріалів та фурнітури, їх відповідність; 
будову і призначення швейних машин, прасок, інструментів, необхідних для виготовлення 
одягу; правила експлуатації швейного обладнання; способи лагодження одягу; дефекти 
готових швейних виробів, причини їх виникнення,  заходи з попередження та способи їх 
усунення. Основи образотворчої грамоти. 

Крім знань, кравець повинен вміти: виготовляти швейні вироби (спідниці та брюки без 
підкладки, халати, нічні сорочки, піжами, сукні, блузи) нескладної технологічної обробки за 
індивідуальними замовленнями або в бригаді з розподілом праці;  виконувати всі види 
ручних робіт (прокладання строчок копіювальних стібків, змотування, вимотування, 
наметування деталей одягу); виконувати всі види волого-теплових робіт (спрасування, 
відтягування, припрасування, запрасування, роз прасування, дублювання); з’єднувати 
машинними строчками деталі виробу (в тому числі, виконувати операції обметування на 
спецобладнанні); обробляти крайовими швами зрізи деталей; виметувати петлі, пришивати 
ґудзики на спецмашинах або вручну; готувати вироби до примірок індивідуально або в 
бригадах з розподілом праці;проводити дрібне лагодження швейних виробів з 
використанням машинних та ручних робіт; усувати дефекти під час виконання робіт; 
виконувати ескіз моделі; усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, 
проводити його чищення та змащування; чистити вироби в готовому вигляді. 

У процесі виготовлення одягу кравець співпрацює з художником, технологом, 
лекальником та ін. 
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Кравці працюють на великих підприємствах  легкої промисловості, у швейних 
майстернях, ательє побутового обслуговування. При цьому: вимоги до освітньо-
кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти. 

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень –«Кравець» 2-го розряду: 
– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-

технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог 
до стажу роботи;  

– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Кравець» 2-го 
розряду не менше одного року. 

Сфера професіональної діяльності кравця: 
– Виробництво швейних виробів на замовлення населення; виробництво 

робочого одягу; виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за 
індивідуальними замовленнями населення; виробництво спіднього одягу спеціалізованими 
підприємствами за індивідуальними замовленнями населення. 

Санітарно-гігієнічні  умови та безпека праці 
Робота кравця відноситься до праці середнього ступеня важкості і напруженості. 

Обмежень щодо віку і статі немає, але за цією професією працюють переважно жінки. 
Швачки в ательє чи в кравецькій майстерні працюють в одну зміну, а фабриці чи 

комбінаті – у дві зміни. Робота триває 8 годин. 
До особливих умов роботи кравця можна віднести підвищене зорове напруження і 

надмірний шум. 
Вимоги професії до особистості працівника 

Для оволодіння професією швачки необхідно мати ґрунтові знання з загальноосвітніх 
предметів, зокрема, хімії, фізики, креслення. 

Професія кравця відноситься до професії з підвищеним зоровим напруженням. У 
процесі праці робітник повинен чітко визначити відстань, розміри та форму деталей, 
ідентичність або у фактурі різницю матеріалу. Для цього йому потрібний гострий зір. Крім 
цього, професія кравця вимагає гарного кольорового відчуття. 

Динамічний, регламентований темп праці вимагає від кравця стійкої уваги, її 
постійного переключення та розподілу. 

Мислення повинно бути переважно наочно-образним та логічним. 
Професія кравця вимагає доброго окоміру та просторої уяви. Крім цього, професійно 

важливими є високо координовані та точні рухи рук. 
Робота кравця найбільш підходить для інтровертивних осіб. Саме інтроверти легше 

пристосовуються до монотонної роботи. 
Суворолімітований час на виконання операцій вимагає від працівника, таких якостей 

як дисциплінованість, відповідальність, самостійність, наполегливість. 
Кравець повинен: 
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місті; 
б) додержуватись норм технологічного процесу; 
в) не допускати браку в роботі; 
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього 

середовища, додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і 

непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 
є) знати інформаційні технології. 

Професійне навчання 
Оволодіти професією кравця можна у ПТНЗ, а також безпосередньо на виробництві. 
Термін навчання в професійно-технічному училищі після 9-ти класів -3 роки, а після 

11-ти -1 рік, на виробництві -4-6 місяців. 
Провідними навчальними дисциплінами, що вивчаються в процесі оволодіння 

професією кравець, є технічне обслуговування швейних машин, матеріалознавство, основи 
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швейного виробництва, обладнання, технологія швейного виробництва, конструювання 
одягу, інформаційні технології, контроль якості швейних виробів, основи моделювання та 
художнього оформлення одягу та ін. 

Знання та уміння, що отримують учні в процесі навчання, дають можливість 
оволодіти такими професіями, як швачка, закрійник, вишивальниця та ін. 

Протипоказання до навчання та виконання професійних обов’язків 
Кравцем може працювати практично будь-яка здорова людина, але недоцільно 

опанувати цю професію людям, які мають певні протипоказання, зокрема, зорові розлади 
(косоокість, дальтонізм, зниження гостроти зору). 

У зв’язку з тим, що головна робоча поза кравця вимушена, сидяча, недоцільно 
працювати за цією професією людям з захворюванням хребта (сколіоз та ін.), а також 
серцево-судинної системи і опорно-рухового апарату (особливо верхніх кінцівок). 

До психофізіологічних та психологічних обмежень можна віднести: низький рівень 
розвитку уваги, низька координація рухів і підвищений тремор рук, комунікативність, 
непосидючість. 

Заробіток та перспективи зайнятості 
Вірогідний середній заробіток за професією кравця залежить від форми власності 

підприємства, кількості та якості продукції, що випускається, кваліфікації працівника. 
Взагалі, заробітна плата кравця є досить високою. 
Кравець може працювати в акціонерних, комерційних і приватних структурах, тому і 

вірогідність працевлаштування після закінчення навчання досить висока. Ризик безробіття – 
мінімальний. 

 
Подорож до країни професій 

Зражевська Ю.В. – викладач, 
Рудик О.М. – майстер виробничого навчання 

Чернігівського професійний лцей побуту 

 
 
 
 
 
 

Любий друже! 
Ти тримаєш в руках 

результат особистих 
роздумів авторів, 
присвячений одній з 
найкращих професій – 
професії кравця.  

Можливо, познайомившись з матеріалом, ти скептично примружиш очі і промовиш: 
«Що ж тут нового і цікавого?» Але дозволь нагадати тобі стару, як світ і нев’янучу в усі часи 
мудрість: «Нове – це добре забуте старе».  

Більше п’ятнадцяти років ми присвятили улюбленій справі – створенню красивого і 
сучасного одягу. Свої знання і вміння, частинку душі і серця намагаємось передати своїм 
учням.  

Ми довго розмірковували, як розповісти про свою улюблену професію, щоб тобі, 
любий друже, було цікаво. І вирішили запропонувати тобі здійснити разом з нами 
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захоплюючу віртуальну подорож до Країни Професій. Впевнені, вона не залишить тебе 
байдужим. Сподіваємось, вона захопить так, що ти не зможеш зупинитись на півдорозі.  

Віртуальна подорож познайомить з захоплюючою історією швейної справи, ти 
довідаєшся про тернистий шлях створення швейних машин. Ми розповімо про сьогодення 
швейної галузі, ти подумки побуваєш у Чернігівському професійному ліцеї побуту, одному з 
найкращих закладів професійної освіти області. Ти дізнаєшся про неперевершену красу, яку 
створюють золоті руки наших учнів.  

Зрозуміло, що на папері неможливо передати наші переживання, емоції, почуття 
гордості за учнів. Тому ми вирішили додати до письмового варіанту ще й презентацію у 
програмі Power Point.  

Нам дуже хочеться, щоб ти, любий друже, знайшов час і можливість переглянути цю 
презентацію, адже вона настільки цікава, що ти ніби станеш учасником подорожі, тебе 
зачарують неперевершені шедеври живопису, скульптури, архітектури, ти мандруватимеш 
різними епохами, відвідаєш всесвітньо відомий Версаль… Ти не тільки прочитаєш, 
побачиш, але й почуєш наші роздуми, переживання, інтонації голосу. І все це – під звуки 
чарівної музики. 

Сподіваємось, ти зрозумієш, що для нас означає займатися улюбленою справою, 
створювати неповторну красу, адже професія кравця – це особливий стан душі, неповторний 
світ творчості і гармонії. Ти пересвідчишся в правдивості слів: «Краса врятує світ».  

Тож запрошуємо до віртуальної подорожі до Країни Професій!                                                                                        
Кожна професія, якщо тільки  підходити до неї з любов’ю  і знанням справи, таїть у 
собі невичерпні можливості  для творчості. 

Коко Шанель 
Людина може і повинна бути красивою своїми справами, душевними якостями, своєю 

зовнішністю, одягом.  
Одяг супроводжує людину всюди і постійно, справляючи враження на її настрій, 

працездатність. Він може додавати почуття впевненості, або навпаки –  створювати 
пригнічений стан.        

Рідко зустрінеш людину, яка б не 
хотіла гарно, зі смаком вдягатися. Але це 
вдається далеко не  кожному. Мистецтву 
гарно вдягатися треба вчитися і не від 
випадку до випадку, а щоденно.  

Ще великий Антон Павлович Чехов 
писав: «В людині все повинно бути 
прекрасно: і лице, і одяг, і душа, і думки». 
Дійсно, хоч в народі і говорять, що 
зустрічають по одягу, а проводжають по 
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розуму, все-таки про людину багато може розповісти одяг, зовнішній вигляд. 
Ми часто міркуємо над питаннями: «Як треба вдягатися, щоб завжди виглядати 

стильно? Що таке смак, елегантність? Що модно в нинішньому сезоні?» Питання ці 
актуальні, тому що навряд чи знайдеться людина, яка не хотіла б бути красивою і гарно 
вдягненою, подобатись собі та іншим. 

Згадується стародавня мудрість: не буває некрасивих людей, бувають люди, що не 
хочуть бути  красивими. 

Говорячи про красу, 
обов’язково згадують про моду. Що 
ж таке мода? В словнику можемо 
прочитати: «Мода – це 
короткочасне господарювання в 
суспільстві відповідних смаків, що 
проявляються в побуті, особливо в 
одязі». 

Короткочасне швидко минає.  
«Тоді навіщо дотримуватись 

моди? – запитаєте ви – Все одно не 
встигнеш за її примхами. Та й хіба це так важливо?» 

Відомий російський модельєр В’ячеслав Зайцев, один з провідних модельєрів світу, 
писав, що навіть зайняті люди, що не думають про моду, віддають їй належну данину. Вони 
обов’язково вдягають те, що модно сьогодні або було модно вчора. Але будь-який одяг, 
придбаний в магазині або пошитий на замовлення, обов’язково відповідає вимогам моди. 

Вплив моди в сучасному житті відчувається всюди: в 
скафандрі космонавта, в комбінезоні токаря, у вишуканому 
костюмі стюардеси повітряного лайнера. Мода всюдисуща. 
Вона увійшла і в наш побут, і в наше життя, і певним чином, 
є образом нашого мислення. 

Людина, напевно, не може не цікавитись модою, але 
при цьому, безперечно, ні в якому разі не повинна забувати 
про хороший смак та елегантність. З моди потрібно 
вибирати тільки те, що личить тобі, в чому ти можеш 
проявити свою індивідуальність, свою творчу фантазію. І 

ще: треба завжди вдягатись відповідно до місця і ситуації. 
Стосовно цього одразу пригадалась витончена, але трішки 

сумна пісня Булата Окуджави про кравця. Юнак у відчаї від 
нерозділеного кохання звертається до кравця з проханням перешити 
йому піджак. Кравець зрозумів свою роботу так: він повинен не тільки 
перекроїти піджак, але і вдачу юнака, щоб кохана дівчина нарешті 
звернула на нього увагу і відповіла на почуття взаємністю. 

Ця пісня згадалась тому, що мова далі піде про мистецтво 
крою і шиття. Так, а саме –  про професію кравця. 
 Тож запрошуємо вас здійснити віртуальну неповторну 
подорож до казкової Країни Професій, прогулятися тихими 
вуличками, що називаються «Золота голка» і «Чарівний наперсток», помилуватися 
красою центральної площі «Місто майстрів», відвідати музей історії Моди, відпочити у 
парку «Дизайнерські мрії». Тож мерщій займайте місця у комфортабельному салоні  
Машини Часу, і – у подорож! 

Наша перша зупинка – «Історія швейної справи». 
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 Ще з давніх-давен наші пращури навчилися за допомогою голки і ниток зшивати 
шматки шкіри, хутра і тканин. Протягом тисячоліть вони робили це вручну.  
 В античному світі, в Стародавній 
Греції та Римі взагалі обходились без 
голки. Тіло обгортали великими полотнами 
тканин, викладаючи їх гарними фалдами, і 
тримались вони без жодної булавки. 
Основою античного костюму було 
драпірування. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша подорож продовжується далі. Минав час, змінювались епохи… І ось за 

поворотом перед нами ХVІІІ – ХІХ століття. На зміну одягу стародавніх часів прийшов одяг 
більш вишуканий і елегантний, але він так само виготовлявся вручну. Жінки-кріпачки, 
згорблені від важкої праці, в напівтемній кімнатці, при світлі однієї-єдиної свічки шили-
вишивали одяг для панів. 
 До щему в серці вражають хрестоматійні рядки українського поета Павла 
Грабовського «Швачка»: 

Рученьки терпнуть, злипаються віченьки… 
Боже, чи довго тягти? 

З раннього ранку до пізньої ніченьки  
Голкою денно верти. 

Кров висисає оте остогиджене, 
Прокляте нишком шиття,  

Що паненя, вередливе, зманіжене, 
Вишвирне геть на сміття. 

Де воно знатиме, що то за доленька –  
Відшук черствого шматка, 

Як за роботою вільна неволенька 
Груди у раз дотика. 

Напевно, саме цим жінкам-кріпачкам присвятив свої найкращі неперевершені шедеври 
«Кружевница» і «Золотошвейка» видатний російський художник Василь Андрійович 
Тропінін. 
 Спливали часи… Відбувався розвиток науково-технічного 
прогресу, який торкнувся і швейної галузі. Багато винахідників 
працювали над створенням швейних машин. У першій половині ХІХ 
століття американець Еліас Хоу створив швейну машину човникового 
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стібка. Машина Хоу отримала широке розповсюдження, але її поява викликала смуту серед 
кравців і ремісників. Вони побачили в машині загрозу, що може позбавити їх роботи та 
хліба. З криками «Геть швейні машини!» вони кинулися знищувати їх. Така ж доля спіткала і 
багатьох інших винахідників, і тільки американцям Алену Вільсону та Ісааку Зінгеру 
вдалося довести швейну машину практично до сучасного вигляду. Швейні машини 
експонувалися на виставках і в музеях, викликали захоплення і велику зацікавленість 
широкого загалу.  
 Поява швейних машин суттєво полегшила і докорінно змінила роботу кравця.  
 Саме швейні машини Зінгера і нині, на початку ХХІ століття, користуються 
неабиякою популярністю. І не тому, що – раритети. Вони є взірцем якості декількох століть.  

 Наша подорож Країною Професій триває, а лукава 
служниця-пам’ять відкриває давно забуті спогади дитинства. Я, 
тоді ще наївна школярка, з чудернацькими кісками, зачаровано 
затамувавши подих, дивлюся, як шиє на машинці моя старенька 
бабуся. Тоді вперше побачила слово «ZINGER», написане 
вичурними кованими залізними літерами.  
 Спливли в пам’яті слова бабусі. Цю машину їй 
подарували в 1917 році. Для того, щоб не померти з голоду, 
доводилось шити на ній селянам кожухи, фуфайки. У важкі 
повоєнні роки машина-годувальниця допомагала вижити. Бабуся 
шила на ній валянки.  
 Старими, зашкарублими від невтомної праці долонями 
вона лагідно, з любов’ю гладила корпус машини, і мені 
здавалося, що вона подумки розмовляє з живим створінням.  

 Можливо ще тоді, в далекому дитинстві, слухаючи, затамувавши подих, спогади 
бабусі, мені неодмінно захотілося стати схожою на неї. Захотілося стати кравцем. І ось 
сьогодні, через багато років, мої мрії дитинства здійснились. Я опанувала мистецтво шиття і 
маю велику радість передавати свої знання учням.  
 А між тим  наша комфортабельна Машина Часу наближає нас до зупинки 
«Сьогодення швейної галузі».  

До невпізнанності змінилась сучасна швейна галузь. На зміну старим машинам 
прийшли нові, які скоріше нагадують напівавтомати. Вони легші в керуванні, практично не 
потребують великих фізичних зусиль від робітниці.  
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 Всі роботи, що виконуються в процесі виготовлення одягу, розподіляються на ручні, 
машинні і волого-теплові. Ручні виконують за допомогою голки, ножиць і крейди. Машинні 
– на зшивних і спеціальних машинах. Волого-теплова обробка виробу – це запрасування і 
розпрасування швів, усунення дефектів на тканині, припрасування країв деталей, що 
обробляються.  
 Всі ці роботи виконує сучасний кравець. Цікаво порівняти роботу кравця раніше і 
тепер. Раніше він виготовляв швейний виріб повністю, починаючи зі зняття мірок і 
закінчуючи остаточним оздобленням і пришиванням ґудзиків.  
 Сьогодні широко застосовується бригадний спосіб організації праці в ательє. Це 
сприяє створенню кращих умов для використання новітнього обладнання, підвищенню 
продуктивності праці. 
 Технологія виготовлення одягу постійно змінюється, адже змінюються способи 
обробки виробів, використовується новітнє обладнання, з’являються нові тканини.  
 Текстильна промисловість випускає з кожним роком все більше тканин з вмістом 
синтетичних волокон, дублюючі матеріали, штучні шкіру і хутро. І яка б критика не лунала 
на адресу синтетичних матеріалів, вони отримали широке визнання в усьому світі. Вони 
ефектні, дешеві та практичні, дозволяють економити.  

З появою нових матеріалів і фурнітури асортимент одягу стає більш різноманітним. А 
це вимагає підвищення вимог до професійних навичок кравця. Він повинен добре знати, що 
вироби з штучної шкіри або оздоблені штучним хутром не піддаються волого-тепловій 
обробці. Якісне виготовлення досягається за рахунок спеціальних технологій обробки: вибір 
спеціальної машини і пристосувань, підбору швейної голки і потрібної частоти шва. Одним 
словом, сучасний кравець повинен досконало виконувати ручні, машинні і волого-теплові 
роботи, знати будову, обслуговування машин, правила їх експлуатації. 
 Всьому цьому можна навчитися в Чернігівському професійному ліцеї побуту, 
одному з найкращих закладів професійної освіти області, який готує спеціалістів різних 
творчих професій. 

Подорожуючи на 
Машині Часу,  ми 
обов’язково завітаємо  до 
нього. Тож, третя 
зупинка нашої 
віртуальної подорожі – 

«Чернігівський 
професійний ліцей 
побуту». Зовні він 
нагадує велетенський 
білосніжний пароплав, 
який велично 
погойдується на 
блакитних хвилях 
нескінченних морських 

просторів Країни Професій.  
В  ліцеї навчаються багато творчо обдарованих хлопців і дівчат. А вони, як відомо, є 

яскравим обличчям свого часу, представниками «іміджу епохи». Молоді люди хочуть 
заявити про себе як про нове покоління. Величезну радість і задоволення отримує молодь від 
створення красивих і потрібних речей.  
 Пригадую, як дівчата і хлопці вперше переступили поріг нашого навчального закладу, 
невпевненими кроками зайшли до швейної майстерні. Я дивлюся на них лагідним і ніжним 
поглядом, мої очі посміхаються. Вони нагадують мені маленьких полохливих пташенят, які 
тільки-но вибралися в незнайомий світ з-під маминої рідної опіки. В  їх смарагдових і 
трішечки наївних оченятах виразно читаю питання: «Що чекає нас попереду?»  
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 Я заспокоюю дівчат і хлопців. Не страшно, що багато з них не уявляють, що то за така 
професія кравець. Попереду їх чекає багато цікавого в опануванні нею. Вони навчаться 
розуміти прекрасне, бачити його в повсякденному житті, до них прийде почуття впевненості.  
 Попереду – сльози радості і задоволення, яке не виразити ніякими словами, коли 
хочеться підстрибувати до стелі, коли від щастя, що наповнює твою душу і серце, хочеться 
вибігти на вулицю, обійняти цілий Всесвіт і крикнути на повні груди: «Це я сам виготовив 
перший виріб!»  
 Все це буде попереду… А поки що я обводжу кожного лагідним поглядом, спіймавши 
себе на думці, що, можливо, переді мною  майбутні дизайнери – Діана Дорожкіна, 
Олександр Гапчук, Роксолана Богуцька, Андре Тан…  

Мені хочеться навчити їх всьому, що я знаю і вмію сама, віддати частинку свого 
серця. Я промовляю слова, які колись казав ще мені мій майстер: «Професія кравця – 
найкраща у світі, вона завжди знадобиться і собі особисто, щоб дягатися модно, елегантно, зі 
смаком, і своїм близьким можна собі в цьому допомогти.» 

Велике задоволення отримують наші учні від створення потрібних і красивих речей. 
А що може бути ціннішим, ніж участь у створенні краси та вишуканості! 
 Цікаво, що ми дізнаємось, що вразить нас, що дозволить відчути гордість за 
учнів, коли ми зійдемо на наступній зупинці  - «Творчі досягнення учнів ліцею»? 
 Доброю традицією  в Чернігівському ліцеї побуту стало виготовлення колекцій 
моделей одягу учнями випускних груп. Ці колекції – втілення їх фантазії, творчості та 

професіоналізму.  Однією з перших колекцій, що прийняла участь у загальноміському 
конкурсі «Дизайнер року – 2006» стала колекція «Флористичні фантазії», створена 
випускниками групи 6-Ш на чолі з майстром виробничого навчання Бараковських Н.А. та 
викладачем спецдисциплін Зражевською Ю.В. Романтичні сукні, що передавали певний 
образ – весну, літо, осінь, зиму, мисливицю, метелика, доповнені аксесуарами, виконаними 
за допомогою учнів-флористів з рослинних матеріалів, не залишили байдужими членів журі 
конкурсу.  

Колекція «Флористичні фантазії» нагороджена спецпризом «За високий 
професіоналізм та майстерність виконання моделей».  
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Далі – колекції моделей з 
національними мотивами, 
колекції в стилі мілітарі, 
колекції вечірнього вбрання. 
Кожна випускна група прагне 

створити свій творчий доробок, в якому втілює свої вміння, найсміливіші фантазії та настрій.  
 Але дійсно святом та злетом фантазії став конкурс-презентація дизайнерської ідеї 
моделей одягу з нетрадиційних матеріалів. В конкурсі прийняли участь учні абсолютно 
всіх груп ліцею. І глядачі, що зібралися у великій актовій залі, були зачаровані дійством, що 
відбувалося на сцені. Перед очима одна за одною з’являлися дівчата у сукнях з 
поліетиленових пакетів, листя, лозових гілок, паперу, журнальних сторінок, цукерок, 
магнітофонної стрічки, пластикових пляшок, повітряних кульок…  

Неперевершена краса та свято творчості і фантазії!  І ми  переконалися, що хлопці і 
дівчата, які навчаються в нашому ліцеї, неймовірно талановиті і обдаровані. 
  
Проведення цього ліцейного конкурсу стало поштовхом до участі у загальноміському 
конкурсі «Театр + мода», в якому прийняли участь кращі моделі одягу з нетрадиційних 
матеріалів, а також колекція «Королева троянд». Затишна сцена Молодіжного театру, в 
якому відбувалось дійство, м’яким світлом прожекторів підкреслила яскравість, 
неординарність та блиск костюмів, виконаних з нетрадиційних матеріалів. І всім присутнім 
на мить здалося, що вони опинилися в казці, і перед ними - не манекенниці у костюмах з 
магнітофонної стрічки чи пластикових пляшок, а принцеси у вечірніх сукнях на вишуканому 
балу у Версалі епохи Людовика ХІV.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Але справжнім шедевром майстерності та фантазії стала участь 

учнів ліцею у творчому проекті «Джинсовий бум». Не одну годину витратили вони, 
шукаючи матеріали про історію виникнення джинсів. Виявляється, перші джинси були схожі 
на комбінезон і виконані з брезенту коричневого кольору в майстерні знаменитого Леві 
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Страуса у 1853 році. Джинси були робочим одягом, і тому, щоб забезпечити більшу міцність 
кишеням, їх укріплювали закльопками, які раніше використовувались для кінської збруї.  
 На суд глядачів у великій актовій залі ліцею учні винесли результати своєї 
наполегливої праці. Вони створили справжню театралізовану шоу-виставу під назвою 
«Джинсовий бум». 
 Від краси, вишуканості одягу перехоплювало подих. І вкотре подумалося, які ж 
талановиті у нас учні! 
 На сцену виходили ковбої у джинсовому одязі, оздобленому бахромою з натуральної 
шкіри та замші. В руках вони тримали «кольти», а на головах були справжні ковбойські 
капелюхи. Перед глядачами промайнули сцени з фільмів відомих режисерів у кращих 
традиціях американського вестерну. Здавалося, що наступної миті ковбої скочать на коней і 
лиха вдача помчить їх до прерій Техасу у пошуках пригод…  

Ось на сцені з’явилися вишукано вдягнені в сукні з блакитної джинсової тканини 
екстравагантні дами початку ХХ століття. Вони були схожі на героїнь великої актриси Грети 
Гарбо, що зійшли з екранів кінотеатрів. Довершенням образу були головні убори – елегантні 
капелюшки, що повністю закривали волосся.  
  Неквапливо крокуючи по сцені, дівчата ніби прогулювались під ручку з вишуканими 
кавалерами-франтами Невським проспектом вічно молодого Петербургу. 
 А ось ми перенеслися в 60-ті роки ХХ століття, коли відбувся справжній бум 
джинсової моди. Джинси стали символом молодіжного бунтарства і улюбленим одягом хіпі. 
Під звуки гімну хіпі на сцені з’явились наші дівчата, вдягнені в стилі того часу. Майстерно 
поставлена хореографічна композиція викликала почуття ностальгії серед глядачів старшого 
покоління. 
 У своєму творчому проекті учні також спробували поєднати такі несумісні, на 
перший погляд,  речі як денім (джинс) та національну етніку. Ми ніби побували на святі 
Івана Купала. На сцені з’являлися дівчата в сукнях, виконаних з джинсової тканини з 
використанням національних мотивів. Яскраві вінки довершували неповторні образи 

українських красунь. 
Але більш за все  сподобались 

витончені сукні з сучасної, вишитої різними 
візерунками джинсової тканини в поєднанні з 
органзою різних кольорів, що переливалися 
яскравими барвами ніби літня веселка.  
 За півгодини театралізованої вистави 
перед очима, немов яскравий калейдоскоп, 
пронеслась вся історія деніму, починаючи від 
робочого одягу Леві Страуса до сучасних 
неперевершених і неповторних моделей одягу. 
 Всіх, причетних до створення цієї краси, 

охоплювало почуття глибокого задоволення. Адже моделі одягу зачаровують строгістю і 
досконалістю ліній, романтичністю силуету, вишуканістю оздоблення, гармонією кольорів і 
відтінків. І всю цю неперевершену красу створили руки дівчат-кравців нашого ліцею. 

 І я вкотре пересвідчилась в правдивості слів, які завжди повторюю своїм учням: 
«Професія кравця завжди знадобиться і собі особисто, щоб вдягатися модно, елегантно, зі 
смаком, і своїм близьким можна в цьому допомогти. Адже що може бути прекрасніше, ніж 
почуття корисності і необхідності людям!» 
 А тим часом наша подорож добігає кінця. Нас охоплює невиразний смуток, що все 
чарівне і казкове рано чи пізно закінчується. У фонтан на площі «Рожевих Мрій» Країни 
Професій, примруживши очі від ласкавого промінчика сонця, що так лагідно лоскоче наші 
обличчя, кинемо монетку, щоб неодмінно повернутись сюди, знову і знову пережити 
хвилюючі моменти пізнання нового і цікавого –  його Величності Професії Кравець… 
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Джинсовий Бум 

Зражевська Ю.В. – викладач, 
Барановська Н.А. – майстер виробничого навчання 

Чернігівського професійного ліцею побуту 

 
З Півтора століття тому „золота лихоманка” охопила всю Америку. 

1853 рік. Вміння слухати клієнта допомогло бідному німецькому єврею Лейбе 
Штраусе зробити собі ім’я і статки. Зараз марка джинсів Леві 
Страус відома всьому світу.  
     А півтора століття тому, коли „золота лихоманка“ охопила 
Америку, він утримував магазинчик з продажу полотна для 
наметів, яке постачали з Нью-Йорка його брати. Справи йшли ні 
добре ні погано до того самого дня, коли один зі старателів на 

несміливу пропозицію замовити в 
магазинчику собі намет почав грубо 
лаятися і скаржитися на те, що на 
копальнях нічого носити,─  жодні штани 
не витримують суворих буднів 
золотошукачів. 
     Кинувши всі справи, Леві Страус (так 
він називав себе на американський манер) 
потягнув старателя до кравця, прихопивши із собою шматок 
фірмової коричневої парусини. Через дві години золотошукач став 
власником перших у світі джинсів. Буквально через тиждень чутки 
про міцні та зручні штани поширилися всією Каліфорнією, і 
крамничку Страуса почала обступала  юрба клієнтів.             



 115 

     Але Леві Страус не став почивати на 
лаврах, уважно вислуховуючи всі 
,навіть найабсурдніші, побажання покупців: 
штани повинні мати подвійні строчки, 
кишені мають витримувати вагу 
золотого піску, ремені повинні триматись на 
міцних петлях. Перша партія штанів, 
пошитих з урахуванням цих 
побажань, здійснила справжній переворот 
на ринку робочого одягу, а згодом у світі високої моди.                                             
     

 
 
 
 З того часу почалась еволюція джинсів. 

       1861 рік. Первинний коричневий колір джинсів змінився на 
синій. Старі запаси палаткової тканини підійшли до кінця. Її 
замінила синя саржа з французького міста Німа ( de Nimes ). 
Звідси назва тканини─ денім.        

1870 рік. Кишені 
джинсів знаходять 
заклепки по краях 
(первинно це були 
заклепки від кінської 
збруї ), щоб зберегти 
міцність під тяжкістю 

здобутих 
золотошукачами 

самородків.  
       1873 рік. Ідея із заклепками настільки сподобалась споживачам, що було вирішено 
забезпечувати заклепками всі джинси, що випускались на той час. Саме цей рік вважається 

роком появи оригінальних джинсів Levi’s. 
             (показ моделей ─ ковбойський 
стиль)  
   Минуло майже сто років. XX століття ─ 
століття революцій, війн та змін людських 
пріоритетів. Але бурхливі події II Світової 
війни не відвернули уваги стильних світу 
цього до джинсів. 1941 рік джинси стають 
настільки популярними, що їх на всіх не 
вистачає. Джинси продають тільки 



 116 

учасникам військових дій. 
 1960 – ті роки. Джинси стали символом молодіжного бунтарства і улюбленим одягом хіпі. 
Хіпі ( від англійської  мови ) hip або hep ─ модний, стильний. Хіпі ─ це не просто людина 
неформальної зовнішності, це молодіжна філософія та субкультура, популярна в Америці в 

1960 – 70 роках, що виражала протест проти 
загальноприйнятої моралі та прагнення повернутись до 
природної чистоти через пропаганду вільного кохання та 
пацифізму ( прагнення до миру ). Найвідоміший лозунг хіпі 
«Займайтесь коханням, а не війною!» Ця культурна течія 
мала величезний вплив на різні сфери та закутки людського 
буття, природним звичайно є те, що його зазнала і мода. Їх 
філософія й дух легко та наочно відображені в стилістиці 
одягу, яка наскрізь пройнята духом свободи та 
самовираження.  
       Арсенал моди хіпі вміщує та передбачає : крій речей 
вільний, джинси неодмінно подерті, потерті, розкльошені, 
прикрашені вишивкою, аплікацією. Легкі широкі сорочкі та 
блузи, довгі циганськи спідниці, сумки – торби на довгих 

ременях шиті з тканини, шкіри, замшу, декоровані стрічками, бісером, вишивкою, 
аплікацією. Особливе місце посідали прикраси з бісеру, дерева, шкіри, скла, глини і всього 
як наймога більше. 
         Отакі вони діти квітів: вільні, закохані, гарні і щасливі. Отже знайомтесь діти квітів або 

просто хіпі.  
       

   70 – ті роки. Справжній бум 
джинсової моди. Джинси виходять на 
подіуми. Найвідоміші кутюрьє 
створюють цілі джинсові колекції. Це 
час сміливих експериментів і нових 
технологій. Джинси шліфували, 
протирали, виварювали, локально 
вибілювали, проробляли в них різні 

отвори, рвали. 
         80 – ті 90-ті роки. Бурхливий еволюційний розвиток продовжується. З’являються 
джинси найнестандартніших кольорів. Істотно розширюється асортимент. Колекції 
включають не тільки джинси, але й майки, сорочки, шорти, головні убори, куртки, а також 
взуття. 
        Не бажаючи ані на крок відставати від сучасних світових тенденцій, учні нашого ліцею 
щорічно працюють над новими колекціями, втілюючи в моделях свої найсміливіші ідеї та 
фантазії. Доброю традицією кожна випускна група власноруч створює колекцію моделей, 
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таким чином демонструючи свій талант, рівень свого професіоналізму, вміння творити в 
колективі. 
        Випускна група 13–Ш, працюючи над своїми дипломними роботами, намагалась 
створити образ справжньої української красуні, що приходить у сьогодення з минулих 
сторіч, поєднуючи в собі яскраві етнічні елементи, своєрідність нашої культури та вічне 
прагнення до краси. 
        Справжня українка ─ вродлива, гарно вбрана та незалежна ─ живе в уяві кожного 
модельєра нашої країни. Цей образ надихнув і наших дівчат. Намагаючись бути 
оригінальними, вони вміло поєднали в моделях своєї колекції самобутню етніку, що ніколи 
не вийде з моди, і яскраві мотиви сьогодення.  

 
    Сучасність є початком нового тисячоліття в жіночій моді, з’являються елементи 
романтичності, елегантності і модельєри, кравці створюють образ романтичної жінки. Денім 
поєднують з різними тканинами, прикрашають бісером, стразами, вишивкою. Таким чином 
дизайнери показують нам, що з тканини яка першопочатково була призначена для робочого 
одягу, можна створити неперевершені жіночі моделі. 
      І звичайно ж, наші дівчата не могли обійти увагою образ романтичної жінки, що живе в 
кожній з нас з самого дитинства та є еталоном жіночності, неперевершеної елегантності, 
чуттєвості та шарму. Справжнє свято краси, феєрії, вишуканості та романтизму пропонує до 
вашої уваги випускна група 12-Ш.       
      Хотілося б зазначити, що наші учні не зупиняються на досягнутому, і після 
закінчення ліцею та отримання кваліфікації швачка-кравець вони продовжують 
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вдосконалювати та поглиблювати знання в вищих та технічних навчальних закладах. Гарна 
освіта відкриває перед ними широкі перспективи – багато хто з них працює на кращих 
підприємствах нашого міста лаборантами, технологами, конструкторами, модельєрами, 
створюють власні ательє, майстерні. Таким чином, навчання в нашому ліцеї відкриває перед 
молоддю безмежні можливості у досягненні своїх цілей, реалізації творчих амбіцій, 
отриманні необхідних професійних навичок та втіленні в життя своїх найсміливіших 
творчих ідей та задумок.  
          
    Над створенням всіх моделей, які ви 
мали змогу побачити в нашому шоу, 
працювали учні випускної групи 12-Ш під 
керівництвом майстрів виробничого 
навчання Бараковських Наталії 
Анатоліївни та Богданенко Наталії 
Федорівни, а також учні випускної групи 
13-Ш на чолі майстра виробничого 
навчання Приходько Олени Михайлівни, 
чудові головні убори, що підкреслювали 
оригінальність наших моделей виконали 
учні випускної групи 11-К майстер 
виробничого навчання Карпенко Олена 
Михайлівна. Також хотілося б відзначити роботу майстра виробничого навчання Лаптієнко 
Олени Віталіївни, яка майстерно виготовила неперевершені квіти та аксесуари з деніму, що 
доповнюють моделі і підкреслюють їх індивідуальність. Значний внесок в розробку колекції 
та втілення її в життя зробила викладач та керівник дизайн - студії Зражевська Юлія 
Василівна. Свої творчі ідеї втілила в оригінальних танцювальних постановках хореограф 
Демченко Вікторія Василівна. 
 

 Щиро дякуємо всім, 
хто був зацікавлений 
в співпраці з нами, 
хто надихав та 
підтримував і 
головне нашим 
талановитим учням 
без натхненної праці 
яких не було б 
нашого шоу!   
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Історія виникнення та розвиток кравецької справи 
 

Камащук В.О. – майстер виробничого навчання 
Грицівського вищого художнього професійного училища № 19  

Хмельницької області 
 

Одяг являється складовою частиною матеріальної та духовної культури суспільства. 
 Протягом тисячоліть люди спілкувалися між собою, спочатку, мовою одягу. Тим, в 
що ми одягнені, повідомляємо оточуючому важливу інформацію про свою стать, вік, 
приналежність до якогось класу, рід занять, походження, тип особистості, погляди, смаки 
тощо. У такий спосіб й нині є можливість до вступу в розмову поспілкуватись один з одним 
стародавньою і універсальною мовою. 
 Твердження, що одяг – це Мова, не нове. Так, Бальзак в своєму романі «Дочка Єви» 
(1839 р.) зазначив, що жіноча сукня являє собою «безупинний прояв глибоко особистих 
думок, мову, символ». Сьогодні, коли семіотика стає модною, соціологи кажуть, що й мода є 
мовою знаків, несловесною системою спілкування. 
 Одяг є одним з предметів першої необхідності в житті людини і належить до 
предметів особистого використання. 
 Швейна промисловість щороку виготовляє велику кількість різноманітних швейних 
виробів. 
 Сучасний одяг є результатом багатовікового досвіду людини, одним із його 
найстародавніших винаходів, складовою частиною матеріальної та духовної культури 
суспільства. З давніх часів одяг відігравав важливу роль у житті та побуті людини: він 
прикрашав її, захищав від різного роду зовнішніх впливів. 
 Одяг пройшов довгий та достатньо складний шлях розвитку, перш ніж стати зручним 
та доцільним за формою. Саме форма одягу в основному і визначає його естетичну якість, 
художню та практичну цінність виробу. Розвиток форми одягу тісно пов'язаний із загальним 
розвитком людського суспільства, його трудовою діяльністю, розвитком культури, 
мистецтва, економіки, техніки, етнографічними та національними звичаями, географічним 
місцем розташування та кліматичними умовами тієї чи іншої місцевості. 

Основні види одягу первісних людей 
 Форма тіла та спосіб життя людини сформували 
перші примітивні види одягу. Шкіри звірів або рослинні 
матеріали переплітали, утворюючи прямокутні куски і 
накидали їх на плечі або стегна, зав’язували або 
обмотували навкруги тіла горизонтально, по діагоналі або 
спіралі. Так з’явилось два основних види одягу по місцю 
кріплення: плечовий і поясний. Найбільш давня їх форма – 
одяг з драпуванням. Він огортав тіло і тримався з 
допомогою зав’язок, поясів, застібок. З часом виникла 
більш складна форма одягу – накладна, яка могла бути 

глухою і розпашною. Полотнища 
тканини стали перегинати вздовж основи 
або підткання і зшивати по боках, 
залишаючи в верхній частині згину 
розрізи для рук і вирізаючи в центрі 
згину отвір для голови. Накладний 
глухий одяг одягався через голову, 
розпашний – мав з переду розріз з верху 
до низу.  
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Виникнення одягу 
 Археологічні розкопки показують, що одяг 
з’явився на самих ранніх етапах розвитку людського 
суспільства (40-25 тис. років тому назад).  

 Взуття з’явилось значно пізніше і було розповсюджене в меншій мірі аніж одяг. 
 Одяг, як і всякий предмет декоративно-прикладного мистецтва, поєднує в собі красу 
та цілеспрямованість. Захищаючи тіло людини від холоду та спеки, атмосферних опадів і 
вітру, одяг виконує практичну функцію; прикрашаючи його – естетичну функцію. 
 З практичною метою захисту від негоди та укусів комах людина в глибокій давнині 
змащувала своє тіло глиною, сирою землею, жиром. З часом до цих змазок добавились 
рослинні краски – охра, сажа, кармін, індіго, вапно, і тіло уже з естетичною метою 
розмальовувалось різними кольорами і способами. З часом не стійка поверхнева окраска 

змінилась на татуювання: шар краски пропускався під шкіру у 
вигляді різноманітних узорів. 
 Окраска тіла, татуювання були прямими попередниками 
одягу. Проте із появою одягу із волокнистих матеріалів вони 
продовжують залишатися в ньо                         му, виконуючи 
ілюзорну і естетичну функції. 
 Узори татуювання з часом переносились на тканину. 
Так, різнокольоровий клітчатий узор татуювання древніх 
кельтів залишився національним узорів шотландської тканини. 
 

Вплив стилю і моди на розвиток одягу 

 Історичний розвиток 
основних видів одягу 
проходив в безпосередньому 
зв’язку з природними і 
соціально-економічними 
умовами епохи, естетичними 
і моральними потребами 
громадського життя і 
володарюючим художнім 
стилем у мистецтві. 
 Зміни спільного 
художнього стилю епохи 
завжди пов’язані з великими 
ідейними і суспільними 
здвигами. Стаються вони на 
протязі довгострокового 
історичного періоду. Але в 
рамках кожного стилю існує 
більш рухоме і миттєве явище – мода, яка охоплює всі види людської діяльності. 
 Мода – це короткочасне господарювання певних форм, пов’язане з постійною 
потребою людини в різноманітності та новизні оточуючої її діяльності. 
 Вивчаючи розвиток та зміну основних форм одягу, їх конструктивного та 
декоративного рішення, використання матеріалів і кольорових сполучень в одязі і способи 
його ношення, історія разом з цим вивчає природні і соціально-економічні умови епохи або 
країни, притаманний їй естетичний еталон краси людини, характерні риси культури, 
мистецтва, загального художнього стилю. Звичайно, неможливо встановити прямий і 
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безпосередній зв'язок між природними або соціально - економічними умовами періоду і 
формою або кольором одягу. Зв'язок цей не дуже безпосередній. 

 В Єгипті, наприклад, обожнювання фараона в 
релігії виражається в велично-монументальних, 
статично-нерухомих архітектурних формах, в сковуючих 
рухи, підкреслюючи цю велич формах одягу. 
 Основним витоком вивчення історії одягу є 
витвори образотворчо-прикладного мистецтва, 
архітектури, літературні твори та історичні документи, 
які описують побут і матеріальну культуру епохи. 

Створення сучасного одягу 
 Створення сучасного одягу – це складний процес, 
яким займаються фахівці різноманітних професій: 
художники-модельєри, або дизайнери моди, проектують 
нові моделі одягу, модельєри-конструктори розробляють 
основи конструкцій цих моделей, за якими потім 
виготовляються лекала для розкроювання деталей 
майбутнього одягу, а обмірковують весь технологічний 
процес виконання цього одягу інженери-технологи. 
 Безпосередньо виготовленням сучасного одягу з 
конкретного матеріалу займаються кравці. Кравці – це 
спеціалісти, які можуть виконувати технологічну 
обробку будь-якого, навіть найскладнішого вузла одягу і 
збирати його деталі в готовий виріб. 
 Професія «кравець» має дуже давню історію і в 
усі часи її вважали найшановнішою, адже від таланту і 
смаку кравців залежав зовнішній вигляд як простих, так 
і дуже поважних осіб. Це пов’язано з тим, що майже до 
кінця ХІХ століття кравці займалися всіма етапами 
виготовлення одягу – від розкроювання моделей до їх 
пошиття і декорування. 
 Секрети кравецького мистецтва накопичувалися у 
продовж тисячоліть.  
 Перші форми одягу визначалися формою тіла 
людини, її способом життя. 
 На ранніх стадіях розвитку людського 

суспільства одяг був не кроєним та незшитим і являв собою покриття у вигляді простих 
накидок, пов’язок на стегнах, які виготовлялися із шкіри тварин, листя, пір’я, м’якої кори 
дерев або волокон рослин. Процес праці сприяв появі більш зручних та раціональних форм 
прилягаючого одягу, який створювався за допомогою примітивних способів покрою та 
пошиття чохлів на окремі ділянки тіла з домотканих полотен – тканин. 
 Конструювання одягу виникло з появою покрою в одязі. Найбільш простою 
конструкцією характеризувався одяг стародавніх греків та римлян: хітон, тога, плащ. Це був 
не кроєний задрапірований одяг з шматків тканини різної довжини та ширини, які 
обгорталися навколо тіла людини. Деталі цього одягу за своєю формою наближалися до 
простих геометричних фігур: прямокутника (хітон), ромба(тога), кола (плащ). Серед 
сучасних видів одягу такої конструкції можна назвати національний одяг народів Індії. 
 Дещо пізніше з’явився накладний одяг, який ще звали «глухим» – римська туніка, і 
«розпашний» одяг – з розрізом спереду з верху до низу. Такий примітивний крій існував до 
ХІ століття. Прикладом одягу такої конструкції в наш час може служити одяг народів 
Півночі та Середньої Азії. 
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 Перші спроби виготовлення одягу, який би повторював форму тіла людини за 
допомогою покрою відмічалися на Сході, але свій розвиток такий одяг набув в Європі. 

Такий одяг було значно важче «посадити» на фігуру без заломів та зморщок, і на 
допомогу приходять крій та шви.  
 На початку ХІІ століття з’являється ідея розчленувати одяг на частини, оскільки 
шнурівка, яка розташовується по боках, не забезпечує красивих форм одягу. Так, у сукні 
з’являються три шви – бічні та середній шов спинки. Конструювання форми одягу найбільш 
інтенсивно розвивалося в ХІІІ-ХIV столітті, коли одяг почав наближатися до форми тіла 
людини. Фахівці датують початок зародження теорії конструювання одягу ХIV століттям. 
Виникнення кравецької справи в Західній Європі відносять до ХІІ століття, в  
Київській Русі – до  ХIV століття. 
 

В епоху 
середніх віків в 
одязі були 

винайдені 
практичним 

шляхом форми 
площинних 

деталей (спинка, 
перед, рукав), які 

відповідали 
формам окремих 

частин тіла. З’явилися виточки, лінії пройми та окату рукава стали овальними. Рукава довго 
були самостійними предметами одягу і з’єднувалися з виробом шнурівкою на тасьму; штани 
також не зшивали, а надягали на кожну ногу окремо. 

 У ХIV столітті лінія талії розділила сукню на ліф та 

спідницю, з’явилася білизна. 
 Епоха середньовіччя була часом формування різних видів покрою, які існують і 
сьогодні. Намітилися перші ознаки моди. В ХVI – XVII столітті конструкція виробів 
жіночого одягу характеризувалася наявністю корсета та кринолінів різної форми. Перші 

журнали мод з 
контурами деталей крою 
виробу у вигляді 
замальовок з’явилися в 
ХVIII столітті.  
 
Креслення викрійок 
деталей одягу почали 
створювати лише на 
початку ХІХ століття.  
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ХХІ століття – це століття технічного прогресу. Форма одягу значно спрощується, 

одяг стає більш практичним, зручним, доцільним; він характеризується простотою та 
чіткістю конструкції, але в той же час одяг збагачується новими конструктивними 
рішеннями як в цілому, так і в окремих деталях. Ще більш актуальною стає проблема 
ансамблю в одязі; створюється одяг нових видів. 

Історія виникнення кравецького одягу існує відтоді, як існує людина. З кожним 
роком зростають добробут і культура нашого народу. У людей покращується естетичний 
смак, виникає потреба у зручному, красивому, модному одязі. Немає такого місця на землі 
де б люди не користувалися послугами кравців… 

Створення одягу – це складний процес, у якому зайняті фахівці самих різних 
професій. Художники-модельєра проектують нові моделі одягу, модельєри-конструктори 
розробляють креслення конструкцій цих моделей, за якими виготовляють лекала для 
крою,інженери-технологи розробляють процес технологічного виконання моделей. 

А от безпосереднім пошиття одягу займаються швачки, кравці, тобто фахівці, які 
можуть виконувати технологічну обробку будь-якого вузла одягу і зібрати всі деталі у 
готовий виріб. Швачки і кравці можуть працювати на швейних машинках і займатися 
масовим виробництвом одягу, а можуть працювати в ательє, виготовляти одяг за 
індивідуальними замовленнями. 

Професія кравця є однією з найдавніших і за всіх часів вважалася почесною. До 
кінця ХІ ст. кравці займалися всіма етапами створення одягу – від вигадування моделей до 
їхнього створення і декорування. Від таланту і смаку кравців залежав зовнішній вигляд, як 
простих городян так і високопоставлених осіб. Імена деяких кравців, дійсних художників у 
своєму ремеслі, увійшли в історію поряд з іменами їхніх найдавніших замовників. 

Секрети кравецької майстерності накопичувалися протягом  тисячоліть. 
Найбільшого підйому мистецтво створення одягу досягло з винаходом швейних машин. 
Механізація усіх швейних процесів привела до виникнення нових технологій, нових 
способів обробки одягу та їх подальшого удосконалення. 

Сучасна швачка, кравець, закрійник повинні бути високоосвіченими фахівцями, 
яким вже недостатньо умілого володіння визначеним набором механічних операцій. 
Реалізація творчих задумів у створенні індивідуальних виробів та масових зразків одягу 
відбувається на основі засвоєння світового та вітчизняного досвіду, відтворення культурних 
стратегій формоутворення, а також на основі творчого пошуку у сфері сучасних модних 
інновацій. Сучасний дизайн несе в собі імідж автора, і насамперед, образ його уявлень про 
світ, порядок, цінності, що потребує високого володіння основами теорії та практики 
виготовлення та розкрою одягу. 

Кравець займається виготовленням швейних виробів (верхнього одягу, легкого 
одягу, білизни, трикотажних виробів) індивідуальним методом. Робочі операції кравця, які 
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він виконує в процесі виготовлення одягу підрозділяються на ручні, машинні і волого-
теплові. 

Ручні роботи виконуються голкою, ниткою, ножицями, шпильками; машинні – 
безпосередньо кравцем на зшивних і спеціальних машинах ( з’єднання деталей виробу між 
собою за допомогою швів, обробка країв швів). Зовнішній вигляд виробу також багато в 
чому залежить від якісної волого-теплової обробки, куди входять роз прасування і 
запрасування припусків на шви, припрасування країв оброблених деталей, спрасування 
слабини в кінці виточок  і багато іншого. 

Кравець також повинен розумітися в пристроях машин і пристосувань, якими він 
користується, знати правила їхньої експлуатації, регулювання і налагодження, а також 
правила т/б. 

Зазвичай кравці працюють у бригаді разом із закрійником і швачками. У випадку 
коли кравець працює індивідуально, він виконує і роботу закрійника (побудова креслення 
виробу, виготовлення лекал і розкрій). У процесі спілкування з клієнтом (замовником) 
кравець повинен дати кваліфіковану пораду про вибір моделі, підбору матеріалу та 
фурнітури, що найбільш вдало будуть пасувати замовнику. 

 Кравець працює у приміщенні, робоча поза – сидячи або стоячи. Працює в 
умовах шуму і вібрації від працюючого устаткування, забруднення повітря водяними парами 
і часточками текстильних волокон. Навантаження на очі, висока ймовірність травматизму. 

Тому обов’язковим є суворе дотримання правил з т/б та 
охорони праці. 

Кравці працюють на підприємствах швейної 
промисловості, в ательє, салонах, у невеличких приватних 
фірмах, як викладачі спеціальності в освітніх установах. 

Професійна спрямованість кравців – художній образ, 
техніка сполучення реалістичного й артистичного 
професійних типів. 

 Домінуючі інтереси кравецької справи – 
образотворче мистецтво, сфера обслуговування. 

Необхідні якості професійного кравця: 
координація,колірна чутливість,  текстильна чутливість, 
окомір, художній смак, уява, конструкторські здібності, 

акуратність, терплячість, посидючість, комунікативні навички. 
Затребуваність професійних кравців на ринку праці висока. Має місце постійний 

попит на працівників швейної промисловості. 
Грицівське Вище Художнє професійне училище №19 ось уже понад 30-ть років 

готує спеціалістів кравецької справи. В училищі є дві швейних майстерні, де робочі місця 
обладнані швейними машинками на кожного учня. Є кабінети конструювання і моделювання 
одягу, технології швейної справи, обладнання – де учні набувають теоретичних знань по 
своїй спеціальності. 

Виробничу та переддипломну практику учні проходять на підприємствах 
Хмельниччини, де по закінченню училища і влаштовуються на роботу. 

Дійсно, вимоги до сучасного кравця дуже великі, але майстри та викладачі нашого 
училища стараються дати учням усі знання, які будуть їм необхідні при роботі на 
підприємстві, а також при індивідуальному виготовленні одягу та роботі з замовником. 

Професія кравця дає великі можливості для розвитку різних здібностей та нахилів. 
Наприклад, нахил до малювання розвивається в процесі вивчення моделювання одягу, нахил 
до техніки  - під час вивчення будови швейних машин і обладнання для волого-теплової 
обробки виробів. 

Кравці вивчають процес виготовлення одягу, який складається з трьох етапів: 
- Вибір моделі та її розробка; 
- Конструювання – побудова викрійок; 
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- Пошиття моделі, що включає в себе різноманітні прийоми та способи по 
вузлової обробки деталей виробу та зборки готового виробу. 

Учні засвоюють правила знімання мірок, побудови креслень та технологію по 
вузлової обробки. 

Засвоїти прийоми та способи повузлової обробки деталей краще наочним шляхом. 
Тому майбутнім кравцям демонструється велика кількість малюнків, які доповнюють 
розповідь та показують послідовність технології повузлової обробки кожного варіанту тієї 
чи іншої деталі та зразки обробки вузлів. 

Незалежно від спеціалізації кравець також повинен вміти визначати текстильний 
матеріал, вибирати відповідний спосіб його обробки, конструювати основу сукні і 
виконувати технічне моделювання різних моделей. Йому необхідно знати основи 
матеріалознавства і технології швейного виробництва, правила організації робочого місця і 
техніки безпеки, основи економіки, вміти обслуговувати машини та усувати в них не складні 
несправності. Успішному оволодінню професії кравця сприяють хороші знання з 
математики, фізики, хімії, малювання, анатомії та фізіології людини, а також акуратність, 
уважність, ретельність та ввічливість. 

 Зараз до якості виготовлення одягу висуваються дуже великі вимоги. Тому 
сучасний кравець повинен 
бути високоосвіченою 
людиною, якій уже не 
достатньо просто вмілого 
володіння певним набором 
механічних операцій. 
Кравець у наш час є 
технічно грамотним 
спеціалістом, що вміє 
самостійно вирішувати 
поставлені виробничі 
завдання. 

Професійна 
підготовка сучасних 
кравців передбачає високий 
рівень їх спеціалізації та 
універсальність виконавчих 
можливостей. 

Безумовно, 
обов’язки кравця обмежені 
виконавчою майстерністю і 
не включають в себе 
розробку нових моделей. 
Художнє проектування – це 
завдання дизайнерів моди, 
яких готує вища школа. 
 Однак, сучасний 
спеціаліст, який пов'язаний 
з виробництвом одягу, 
повинен мати уяву про 
характер і сутність усіх 
етапів народження модного 
костюма. 

 Постійно 
прямуючи до новизни, 
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люди шукають її в минулому, тому що незмінною залишається сама форма людського тіла. 
Але люди не просто копіюють і механічно повторюють минуле, а знаходять у ньому нову 
красу з позицій сучасного світогляду. 

  Сучасний костюм є об’єктом творчості та засобом естетичного виховання 
особистості. Він відображає художній смак людини, який виховується з дитинства. Вміння 
одягатися зі смаком – показник естетичного розвитку особистості, її культурного рівня, 
звичок, характеру. Смак – це передусім відчуття міри. Таким чином, одяг є витвором 
прикладного мистецтва і в той же час поєднує в собі духовні і матеріальні початки… 

Література 
• Н.М. Камінська «Історія костюма» 
• Журнали «Ательє» 

 
Роздуми про професію 

 
Твір-роздум на тему: «Кравець – це талановиті руки і обов’язково 

витончений дух» 
Ткачук Богдана - учениця групи № 10  

Березнівського вищого професійного училища  
Рівненської області 

 
    Ніхто не подумає і навіть не повірить, що поет Булат Окуджава, якого ми знаємо з 

уроків літератури, міг писати щось про професію кравця – мою професію. Але якось із 
записів домашньої фонотеки у виконанні моєї мами прозвучали досить оригінальні рядки. 
Дослівно я не наважусь їх передати, але суть полягає в тому, що один чоловік, який 
зневірився в коханні, прийшов до кравця, щоб той перекроїв йому піджака. Кравець 
виявився дуже привітною, ввічливою та делікатною у спілкуванні людиною. І замовник 
розповів йому не лише про свого піджака, але й історію нерозділеного кохання. Кравець був 
знавцем людських душ і зрозумів, що він повинен перекроїти не тільки одежину, а й 
зрівняти, заспокоїти душу цього чоловіка. 

    Роздумуючи над цим твором всесвітньо відомого поета, я зрозуміла, що кравець – 
це знаток людських душ, який розуміє іншого і може допомогти загоїти душевну рану. 

    Дорогий читачу, а чи співбесіднику, а чи співрозмовнику, а найбільше мій 
однодумцю! До тебе адресую свої слова: «Кравець може не тільки розкроїти тканину, він 
може перекроїти душу людини, посіяти в ній добро, правду, любов, людяність, щирість, 
правдивість, шляхетність, доброзичливість, милосердя, а зневіру відігнати геть». Саме такі 
якості мають бути притаманні тій людині, яка хоче оволодіти такою давньою і водночас 
сучасною і ні з чим не зрівнянною професією кравця. 

    А, скажете мені, аргументуй свої думки! Будь ласка, далеко не треба йти. 
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    Третій рік я навчаюсь у Березнівському училищі. Моя майбутня професія, як ви 
уже здогадались,- професія кравця. На перший погляд така буденна і проста, але це тільки на 
перший погляд. 

    Ось давайте разом заглянемо в наше дитинство. Хто з вас, дорогі друзі, не мріяв з 
Попелюшки перевтілитись в Принцесу, хто не хотів приміряти золотий черевичок з рук 
прекрасного Принца? А хто з вас, дорогі леді, не хотів опинитися в обіймах мужнього Ретта 
Батлера, якого так вміло завоювала чарівна Скарлет, і допомогли їй в цьому винахідливість і 
талант кравчині. Це ж вона в оксамитовій сукні, пошитій власними руками із гардин, так 
виділялася з натовпу красунь на балу, що непомітити її було просто неможливо. Тільки 
кравецька фантазія, розум, винахідливість виділяли її з ряду найбагатших жінок міста. 

    Таких прикладів з літератури можна навести безліч. А ще більше їх у 
повсякденному житті. Почнімо хоча б з такого. Народилось малятко, таке жадане в сім’ї – 
перший синочок чи донечка. Батьки одразу ж вдягають його у все новеньке – від пелюшки, 
льолечки до костюмчика чи платтячка. І наскільки краще почуватиметься  малюк , якщо цю 
першу одяганку ви пошиєте йому власними руками. Адже ви кравчиня, а це значить, що ви 
зможете через свої вмілі руки передати цим крихітним виробам свою материнську любов, 
тепло і турботу. А цей позитивний заряд неодмінно передасться вашій дитині. Та й 
надзвичайно гарним буде цей одяг, адже фантазії на всякі мережки, рюшечки та оборочки у 
вас вистарчає. 

    Неодноразово я шила шкільну форму, яку замовляють батьки своїм дітям в 
училищі, і зрозуміла, що від фантазії кравця, його вміння залежить те, чи буде носити цю 
форму школяр, адже сучасні діти хочуть бути модними та  індивідуальними. І тільки наша 
майстерність, дотепність задовольнять примхи підлітка. 

    Отак поступово ми стаємо бажаними професіоналами кравцями, які допоможуть, 
порадять, підкажуть і сфантазують. 

    І ще один штрих, про який я не можу забути.  
 Випускний бал у моїй школі… Кружляють молоді пари. Яке різнобарв’я випускних 

суконь! А ось та білявка у ніжно голубому вбранні зачарувала всіх. І я впізнала на милій 
дівчині пошитий мною виріб. Ця випускниця найгарніша, на неї задивляються сотні очей. Її 
сукня нагадує безодню неба – чистого, мирного, нескінченного. Всі у захваті. Я задоволена. 
Це моя робота, моє покликання, в цьому мій сенс життя – створювати навкруги радість і 
гарний настрій. Я відбулася! Мене визнали! А це прекрасно! 

 
Есе на тему: „Кравець у сучасному суспільстві:  

чи є у нього майбутнє” 
 

Луценко Галина -  
учениця Полтавського професійного  

ліцею сфери послуг, 
професія «Кравець» 

 
 

Творчий бум зростає! Раніше на своїх посиденьках дівчата співали, розмовляли про 
дрібнички і при цьому обов’язково займалися рукоділлям. Здавалося б, ті часи пішли без 
вороття. Однак, наперекір всьому, колективна творчість знову у пошані! Шиття, в’язання, 
вишивання у дружньому колі святкують сьогодні своє тріумфальне повернення. Творчістю 
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активно займаються на різноманітних курсах, разом з ведучими сімейних програм і навіть в 
Інтернеті! І все навкруги дарує нам натхнення: свіжі новини з подіумів світу, розкішні фото 
зірок і дотепні ідеї у модних журналах.  

Та не дивлячись на наявність великої кількості журналів мод і посібників з 
виготовлення одягу, не так просто із безмежної кількості пропозицій знайти рішення нового 
виробу для себе або членів родини. Проблема ускладнюється і через розмірні або ростові 
дані, відхилення в будові власного тіла. Якщо фігура відрізняється від тієї, виріб на яку 
рекомендує журнал мод або посібник з пошиття, можна скористатися тільки ескізом моделі, 
а потім за індивідуальними вимірами фігури побудувати лекала. Тільки хороша викрійка, 
створена за власним кресленням основи, може забезпечити правильну посадку по фігурі, 
витонченість і красу одягу. Це означає, що костюм повинен відповідати зовнішньому і 
внутрішньому образу людини; має бути доречним у певних обставинах і  максимально 
функціональним; повинен бути дотриманий найтонший зв'язок між тканиною, образом 
жінки і призначенням костюму. Ці принципи є визначальними при виборі будь-якого виду 
одягу. 

Але жодна, навіть найбільш детальна і якісна друкована інструкція по створенню 
одягу не в змозі замінити безпосереднє спілкування зі спеціалістами, викладачами і 
досвідченими майстрами. У такій справі усе вирішує саме знання певних тонкощів і 
професійних секретів. Тому так необхідно сучасній жінці, яка мріє опанувати світ моди,  
здобути професію кравця. Адже покращення добробуту населення створює підвищений 
попит на хороший одяг та бажання красиво і модно одягатися.  

Перед працівниками швейної промисловості стоїть відповідальне завдання – 
задовольнити потреби населення у швейних виробах. А кравець  працює над виготовленням 
одягу за індивідуальним замовленням людини. Ці завдання не можна вирішити без 
постійного припливу кваліфікованих кадрів, які опанували робітничі професії у технічних 
училищах та професійних ліцеях. Для того, щоб пошити гарний, зручний одяг, треба освоїти 
кожен етап виготовлення виробу – від ручних стібків до прасування готових моделей.  

Звичайно ж, сучасний світ настільки складний, що знання законів виживання у ньому 
необхідні кожному. А уміння правильно вибрати одяг для себе і є одним із законів 
виживання.  

Весь світ наповнений символами. Цей факт не викликає сумнівів і не підлягає дії 
наших бажань. Костюм тут, як і одяг у найширшому розумінні, є яскравим символом, 
конкретним інформативним джерелом, що повідомляє оточуючим про наш статус. Добрий 
костюм здатний розповісти про свого власника досить багато. За одягом визначають і 
професійну приналежність. Знавець моди відразу оцінить свіжість моделі. Досвідчений 
кравець, безсумнівно, відзначить чистоту крою і загальну якість виготовлення одягу, 
вартість тканини. До того ж у світі загальної автоматизації носити виготовлені на 
індивідуальне замовлення одяг і взуття вважається престижним. 

Пішли у минуле ті часи, коли в журналі для працюючих жінок або домогосподарок 
давалися поради типу: «Колір очей добре підкреслюється кольором тканини. Наприклад, для 
жінок з блакитними очима і світлим кольором обличчя можна рекомендувати синій і 
блакитний кольори тканин усіх відтінків». На цьому рекомендації і закінчувалися. Клієнтам 
ніколи не можна було давати поради щодо зовнішнього вигляду. Нерозумне правило 
«Бажання клієнта – закон для кравця» мало стояти на першому місці. 
  На жаль, більшість виховувалася саме на подібних порадах. І прийшов час, коли 
звернутися за порадою стало елементарно ні до кого. А молоді дівчата мріють про кар’єру, 
про світські вечірки, про блиск, про шик, про стильність.  Тому зараз професія кравця стала 
актуальною. Треба бути справжнім фахівцем, щоб не боятися клієнтці у яскраво-рожевому 
костюмі, що щільно прилягає до  повної, незграбної фігури сказати: «Вам це не підходить». І 
знати, що клієнтів від цього не поменшає. Креативне мислення талановитої людини не 
замінить ніяке автоматизоване масове виготовлення одягу стандартних розмірів. Тож 
професія «Кравець» приноситиме радість і задоволення людям іще нескінченно довго. 
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Професія, потрібна  в усі часи 

 
Компанієць Валерія - учениця групи №10 

Полтавського професійного ліцею сфери послуг, 
професія «Кравець» 

 
Якщо ти вдало вибрав працю,  

                                                                                 то щастя саме знайде тебе.  
 К. Д. Ушинський  

Вибір  професії справа нелегка.  Немало  клопоту,  
хвилювань  і  засмучень приносить вибір майбутньої професії 
випускникам шкіл і їх батькам. Ось вже 49 років наш   
навчальний   заклад,   Полтавський   професійний   ліцей   
сфери   послуг,   готує фахівців, що створюють красу і 

настрій людям. Хтось прийшов випадково, а багато хто робить цей вибір усвідомлено.  
Для мене професія кравець означає дуже багато, вона співпадає з моїм хобі. За 

улюбленою роботою я відпочиваю і відчуваю себе комфортно.  Вона виробляє терпіння і 
працьовитість.  Моя професія - моє майбутнє, і першим етапом до нього є мій   ліцей. 
Основні навички шиття я отримала тут. Ця професія приносить користь не тільки  
оточуючим, але й мені, адже удома я можу шити для себе і своєї сім 'ї. У майбутньому    
мені    відкрита   широка   дорога:    я вчитимуся   далі,   а   коли   зароблю   грошей,   хочу 
відкрити свою справу, хоч маленьку, але свою. За старих часів говорили: «Шити одяг 
— все одно, що голками колодязь копати». Цим хотіли підкреслити, що робота кравця 
важка, вимагає старання і терпіння. Час вніс до цієї приказки корективи: машини набагато 
полегшили працю кравців. Але терпіння і старання, як і раніше, дуже потрібні. Якщо у 
людини, що вибирає професії закрійника і кравця, є ці дві якості, то  і робота для нього 
стає радістю.  

Сенс професій кравця і закрійника,  як  і  багатьох  інших  професій  сфери послуг,    
дійсно    полягає    в    тому,    щоб приносити людям радість. Приємно бачити красиво і зі 
смаком одягнену людину, її щасливе обличчя і усвідомлювати свою причетність до цього. 
Глибоку моральну задоволеність отримує кравець, коли бачить, що зшиті ним сукня або 
костюм   радують   замовника   чіткими   і   витонченими   лініями,   строгістю   силуету, 
бездоганністю обробки. Заради  цього хочеться ще краще працювати,  фантазувати, 
шукати.  

Завдання кравця - виховувати добрий смак, пошану до національної культури, збудити 
інтерес до мистецтва. Формування культури одягу і загальної культури лежить від 
пізнання національного костюма.  

На уроках конструювання, технології виготовлення одягу, історії костюма учні 
отримують різні завдання: намалювати моделі сучасного одягу, ескізи з елементами 
народних мотивів, виконати панно з історичними костюмами. Адже людина, яка обрала професію 
кравця чи закрійника повинна володіти просторовою уявою і фантазією, здатністю наперед, ще 
до розкрою, бачити своє майбутнє творіння, уміти створювати образи і оперувати їх 
фрагментами. Яскраво виразив свої думки про складність і важливість конструювання одягу на 
початку минулого століття російський майстер В.Л.Зубцовський: «У кравецькому ремеслі 
витончений крій, незалежно від хорошої роботи, складає найістотніше і важливіше в сенсі 
подальшого успіху, поліпшення, а також і процвітання самої справи. Зі своїх багатоскладових 
питань в області постійної змінної моди він підходить до типу мистецтва: закрійник може 
сміливо іменуватися художником, бо хороший закрійник за покликанням так само, як і 
художник, все своє життя трудиться, не покладаючи рук, над поліпшенням крою, стежить за 
культурним досягненням в області моди. Мало того, якщо плаття сидить гладко і вільно, воно 
повинне бути витончене, мати красивий зовнішній вигляд або, як виражаються французи, 
«шик», ось цю-то важку і вельми складну задачу вирішує безпосередньо лише один кравець ». 
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Сучасний   костюм   -   це   плід   зусиль   фахівців   найрізноманітніших   професій.  
Художники-модельєри проектують нові форми костюма. Модельєри-конструктори 
розробляють конструктивні основи для виготовлення лекал цих форм. Інженери-
технологи     продумують     оптимальний     технологічний     процес     виготовлення 
майбутнього одягу. Безпосереднім пошиттям виробів, що розробляються, займаються кравці. 

 Професія «Кравець» має стародавню історію, і у всі часи вважалася вельми 
почесною, адже від виконавського таланту і смаку цих майстрів залежав зовнішній вигляд 
як простих городян, так і  високопоставлених персон. Причиною популярності цієї професії 
було і те, що аж до кінця XIX ст. кравці займалися всіма етапами виготовлення одягу — від 
проектування моделей до їх пошиття і декорування. 

Коротка історія розвитку кравецького ремесла 
Секрети кравецького ремесла накопичувалися в перебігу 

тисячоліть. Одяг виник ще на ранніх стадіях розвитку людського 
суспільства. Стародавня людина використовувала одяг і як «маленьке 
житло, тобто укриття від негоди, і як захист від сил природи». Перші 
форми одягу визначалися формою тіла людини, його способом життя. На 
ранніх етапах розвитку людського суспільства одяг був не кроєний і не 
шитий. Він був простим покриттям у вигляді накидок, пов'язок, що 
виготовлялися зі шкур звірів, листя, пір'я, м'якої деревної кори, волокон 
рослин і закріплювався на  виступаючих частинах тіла. Людина в епоху 
палеоліту, 40 - 25 тис. років тому, вже уміла, користуючись кістяними 
голками, зшивати, сплітати і зв'язувати різні природні матеріали, щоб 
надати їм бажану форму. Винахід кістяної голки став  першим кроком 
до створення облягаючого одягу. 

Наступним найважливішим етапом стала поява тканин. Швидше 
за все ткацьке виробництво виникло в ранньому неоліті, коли люди 
вперше навчилися вирощувати рослини й розводити тварин, що дають 
шерсть. Процес праці сприяв появі зручніших, раціональніших форм 
прилеглого одягу, що отримується шляхом кроєння і шиття чохлів на 
окремі ділянки тіла, виготовляється з більш довершених матеріалів — 

тканин.  
У первісних общинах і ранньокласових суспільствах 

Стародавнього Сходу існував раціонально  продуманий розподіл праці 
між чоловіками і жінками. Виготовленням одягу, як правило, займалися 
жінки: вони пряли нитки, ткали тканини, зшивали шкіру, прикрашали 
одяг вишивкою, аплікацією і т.д. Для домашніх потреб пряли і ткали 

жінки вдома, а при храмах і палацах існували величезні майстерні. Ткання спочатку було 
заняттям жінок, і лише з розвитком товарного виробництва воно стало долею чоловіків-
ремісників. Наприклад, у Стародавній Греції в епоху еллінізму з розвитком товарного 
виробництва виникли великі майстерні - ергастерії, де працювали чоловіки-ремісники. У цих 
майстернях  вже   існував   розподіл   праці   між   працівниками-рабами.   У імператорському 
Римі ремісники були об'єднані в колегії, які мали вузьку спеціалізацію. У епоху імперії 
чоловіки-ремісники працювали в ткацьких майстернях — текстринах. У VIII —IX ст. 
складаються стійкіші держави, найбільшою з яких була імперія франків при Карлі Великому. 
Це був «доміський» період, коли ремесло існувало як частина натурального     господарства.     
Ремеслом     займалися     в основному залежні селяни, які платили оброк шматками 
льняного полотна або шерстяної тканини, а також готовим одягом. Згідно «Капітулярію про 
вілли» Карла Великого в королівському маєтку разом з іншими фахівцями обов 'язково 
повинні були працювати шевці, прядильники, ткалі і кравчихи в особливих майстернях - 
гениціях. Приблизно в цей час з'являються «бродячі майстри» — кравці і шевці, які ходили з 
села в село і виконували замовлення місцевих жителів. При такій спеціалізації якість 
виготовлення одягу стала вища, ніж в селянському господарстві. З IX ст. у Франції 
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відома праска, яка стала таким же незамінним знаряддям кравця, як ножиці і голка. У XIII ст. 
розповсюджуються прядка з колесом, ткацький верстат з механізмом, валяльна машина. 

Розвитку міського ремесла сприяло розповсюдження цехів.  
Отримати звання майстра можна було тільки після довгих 

років навчання.  
Як правило, небагаті батьки віддавали свого сина майстрові 

на навчання, вносячи невелику плату. Майстер повинен був 
годувати і навчати учня початковим навикам ремесла. Навчання 
йшло паралельно з виробничим процесом за принципом: «Я 
показую, а ти повторюй за мною». Спочатку учили управлятися з 
голкою і ниткою, оскільки всі операції виконувалися тільки 

вручну. Потім хлопчики осягали складне мистецтво кравця. Деякі ставали вишивальниками: 
обробка костюма, особливо в XIV - XVII ст., була досить важкою фізичною роботою. 
Дівчаток учили в спеціальних майстернях плести і в'язати мережива, робити вишивки на 
легких тканинах. Навчання протікало довго і важко. Обов'язковими «педагогічними 
прийомами» можна назвати биття і використання учнів як дармову прислугу. Після певного 
терміну (від 5 до 8 років) рада цеху зводила учня в підмайстрові. Підмайстер не мав права 
одружуватися, отримував невелику платню і міг переходити до іншого майстра того ж 
цеху. Майстер повинен був навчати підмайстра секретам майстерності (за цим стежила рада 
цеху). Навчання закінчувалося, і учневі присвоювали звання майстра після того, як він сам 
зшив і обробив справжній костюм. У всіх ремісничих майстернях ця «дипломна робота» 
носила назву «шедевр». Потім новоспечений майстер міг залишитися працювати у 
господаря підмайстром, відкрити власну справу або стати бродячим кравцем, перехідним 
від одного замку до іншого і пропонуючи знатним панам свої послуги.  

У XI —XII ст. формуються цехи ткачів і кравців. З XII ст. домоткані тканини носять 
тільки в селі. 

Історія конструювання 
Конструювання одягу виникло з появою крою в одязі. Найбільш простою конструкцією 

характеризувався одяг стародавніх греків і римлян -  шматок тканини різної довжини і ширини, 
що обгортав тіло людини і  підкреслював його гармонію. Деталі одягу по своїй формі 
наближалися до простих геометричних фігур — прямокутника (хітон), круга (плащ), ромба 
(тога). Кріто-мікенський жіночий костюм у аристократок був вишуканий і багатий. Чудово 
розроблений крій був покликаний підкреслювати особливості жіночої фігури: високі груди, 
тонку талію, пишні широкі стегна. Вузький жакет і глибокий виріз плаття залишали груди 
голими, а туге шнурування максимально підкреслювало талію. До цього часу залишається 
загадкою, як створювалися такі складні по крою костюми.  

Пізніше з'явився одяг, зшитий з прямокутних шматків тканини, так званий 
накладний — глухий, такий, що надягається через голову, як римська туніка послужила 
основою тунікоподібних сорочок. Полотнища тканини перегинали і зшивали з боків, 
залишаючи отвори для рук і вирізаючи в центрі отвір для голови. Такий примітивний крій 
існував до XI ст. Прикладом одягу аналогічної конструкції у наш час може служити вбрання 
народів Півночі, Середньої Азії та ін. 

Сорочковий крій одягу був поширений також в Стародавній Русі. Як відзначають 
фахівці, кроєний одяг з'явився спочатку у північних народів, а потім у південних. Перші спроби 
виготовлення одягу, що повторює форму тіла людини за допомогою крою, з'явилися на Сході, 
але свій розвиток крій отримав в Європі, де уявлення про чоловічу й жіночу красу 
надихнуло на  створення облягаючих форм одягу. Такий одяг було значно важче «посадити» 
на фігуру без заломів і зморшок, і на допомогу приходять крій, шви. До початку XII ст. у платті 
з'являються три шви — бічні і середній шов спинки. Пропоноване по бічних швах 
шнурування не забезпечувало красивих форм, тому з'явилася ідея розчленовування 
одягу на частини. Конструювання форми одягу особливо інтенсивно розвивалося в XIII—XIV 
столітті, коли вона стала наближатися до форм тіла людини. У XIII ст., як помічають 
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європейські хронікери, почалося «панування голки і ножиць». До XIV ст., за припущенням 
фахівців, зароджується теорія конструювання одягу. У  епоху середніх століть в одязі (за 
прикладом роз'ємної рицарської зброї) були знайдені практичним шляхом форми плоских 
деталей (спинка, перед, рукави), відповідні формам окремих частин фігури. З'явилися 
виточки, лінії пройми і оката рукава стали овальними. Рукави довго були самостійним 
предметом одягу і з'єднувалися з виробом шнуруванням, штани також не зшивали, а надягали 
на кожну ногу окремо (часто виконуючи їх різних кольорів). У XIV ст. лінія талії розчленувала 
плаття на ліф і спідницю, з'явилася білизна. Епоха Середньовіччя була часом формування 
різних видів крою, що існують і в наш час.  

У XII —XIII ст. у містах Західної Європи виникло нове соціальне явище — мода, 
яка дозволяла позначати соціальний статус гнучкішими і більш рухомими засобами, ніж звичай 
і право. Уже з другої половини XII ст. форма і крій одягу стали мінятися відповідно до вимог 
моди, тому що в епоху готики велику увагу стали приділяти особливостям крою одягу. З того 
часу соціальний статус людини позначається не тільки вартістю тканини, пишнотою 
обробок і прикрас, але і кроєм одягу, який повинен відповідати вимогам змінної моди. Поява 
моди була пов'язана з розвитком міської культури, виникненням потреби в поверхневій і 
нетривалій комунікації. Міські площі і тісні вулиці середньовічних міст стали місцем, де 
зустрічалися купці і мандрівники; паломники, що відвідали святі місця, і лицарі, що 
повернулися з Хрестових походів; городяни і селяни з навколишніх сіл. Саме у містах 
з'являлися нові культурні зразки і розвивалося виробництво. Ці нововведення ставали модою, 
якщо їх схвалювали при королівському дворі, оскільки король і придворні були головними 
зразками для наслідування в становому суспільстві. 

Розвиток модної індустрії від мануфактур до фабрик XIX ст 
З середини XV ст. у Європі почався новий промисловий підйом 

— цехи поступалися місцем мануфактурі, в якій широко 
використовувалися розподіл праці і спеціалізовані знаряддя 
виробництва. У мануфактурі не існувало цехових обмежень, що 
дозволило збільшити виробництво тканин. Центрами 
мануфактурного виробництва стають міста Італії. У Франції виник 
новий центр з виробництва шовкових тканин, який у XVII — XIX 
століттях став найбільшим в Європі. На початку XVII ст. Клод Дангон 
винайшов ткацький станок, на якому можна було виробляти тканини зі 
складними багатокольоровими узорами. Мистецтво виготовлення 
костюма досягло в XVI ст. високого рівня. Ремесло кравця було 
спадковим і достатньо поважним. Вже намітилася спеціалізація кравців: 
одні шили плащі, інші — чоловічі костюми, треті — жіночі сукні. 

Весь одяг виготовлявся тільки на замовлення. Майстри мали спеціальні книги, де були 
зібрані зразки модних кроїв, і, користуючись ними і мірками свого замовника, шили модні 
костюми точно по фігурі, за допомогою різних прокладок виправляючи їх недоліки. У XVI 
ст. склався повний каркасний тип костюма. У Іспанії каркас з'явився в чоловічому костюмі в 
кінці XV — початку XVI ст.; у другій половині XV ст. виник і жіночий каркасний костюм, 
який складався з металевого корсета і каркаса спідниці (вердугос).  

Століттям бурхливого розвитку мануфактурного капіталізму і перших буржуазних 
революцій в Голландії і Англії стало XVII століття. Ще в епоху регентства Ганни Австрійської 
(1643—1660) у Франції з'явилася нова професія — модистка. Таким чином, відбулося 
остаточне розділення на чоловічих і жіночих майстрів: чоловічі костюми шив чоловік-кравець; 
жіночі плаття, головні убори, аксесуари — жінка-модистка, нижня білизна — швачка . 
Покровителькою модисток і швачок вважалася Св. Катерина, її день — 25 листопада — 
згодом відзначатиметься як особливе свято в будинках високої моди.  

Під час правління Людовика XIV Франція стала законодавцем мод в Європі. 
Основним джерелом інформації про моду було перше періодичне видання - журнал 
«Галантний Меркурій» (1672-1679), що допомагало французьким модам підкорювати 
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Європу. Крім того двічі на рік з Парижу до столиць інших держав відправляли двох 
воскових ляльок, одягнених за останньою модою (з 1642 р.): Велику Пандору, одягнену в 
парадне вбрання, і Малу Пандору, одягнену в негліже — домашній одяг. Наслідування 
французької моди доходило до того, що пунктуальні німецькі пані не тільки витрачали 
величезні гроші на придбання туалетів, але ще й обов'язково посилали своїх кравців для 
вивчення останніх «писків» моди. 

Сам Король-сонце приділяв моді величезну увагу, часто придумував нові фасони, які 
утілювали в матеріалі його особисті кравці і вишивальники — Жан Буато, Жак Рені і Жан 
Анрі. Людовик XIV видав спеціальний указ про зміну одягу по сезонах, що стало 
частиною нового придворного етикету. Це також сприяло розвитку модної індустрії у 
Франції.  

У XVIII ст. зберігався вплив Франції на європейську моду, саме у Франції   народився   
новий   художній   стиль   —   рококо   (1730   —   1750-і   р.). 

Найекстравагантнішими жіночі моди були при королі Людовику XVI. Королева 
Франції Марія-Антуанета прагнула стати «королевою мод», «арбітром елегантності», 
наймоднішою жінкою в Європі. Вона ніколи не надягала двічі одне і те ж плаття, три рази на 
день міняла наряди, кожного тижня придворний куафер Леонард Боляр робив їй нову зачіску. 
Паризький журнал «Кур'єр де ля мод» в кожному випуску поміщав гравюри, що зображали 
дев'ять нових зачісок - всього 3744 зразки на рік.  

Справжнім законодавцем моди була модистка Марії-Антуанети Роза Бертен 
(Марі Жанна Бертен, 1744—1813), яку тоді називали «міністром моди». Її можна вважати 
першим кутюр’є, оскільки саме вона пропонувала королеві нові моделі суконь, 
капелюхів і обробок, двічі в тиждень відвідуючи Версаль. Р.Бертен вигадувала багато модних 
новинок того часу. Знатні пані годинами просиджували в приймальні «міністра моди», 
чекаючи аудієнції, щоб замовити наряд у модистки самої королеви. Саме Розі Бертен 
приписують крилату фразу: «Нове — це добре забуте старе», яка відображає суть моди.  

Паралельно з французькою придворною модою розвивалася нова мода, пов'язана 
з потребами буржуазного  суспільства,  що  формується.  У  XVIII  ст.  виникла  друга 
столиця європейської моди  -  Лондон.  У середовищі дрібного поміщицького дворянства 
з'явилися нові форми одягу, який згодом став класичним: фрак і редингот. 

У Англії в кінці XVIII ст. з'явилися денді (денді — вишукано одягнена людина, 
чепурун, франт), які зробили свій костюм предметом особливих турбот. Крій повинен був бути 
абсолютно довершеним, тому стало модним мати свого кравця і шити тільки у нього. Вимоги 
до них були дуже високими, але і оплата їх праці коштувала немало. Індивідуальність і гідність 
людини затверджувалися ними в стриманій колірній гаммі, вишуканому крої, бездоганній 
посадці одягу по фігурі і витончених деталях. Саме денді ввели в моду білосніжні сорочки, 
краватки і жилети, які вони міняли кілька разів на день. Вперше не знатна і не багата 
людина стала об'єктом для наслідування.  

У XIX ст. активно розвивалося виробництво готового одягу. Сприятливі умови для 
розвитку масового виробництва одягу створила Велика французька революція. Перші майстерні 
з пошиття готового одягу з'явилися ще в час революції, в першій половині XIX ст. їх кількість 
стрімко росла, не дивлячись на те, що основними знаряддями праці кравця, як і раніше, 
залишалися голка, ножиці і праска. Спочатку готовий одяг був переважно чоловічим або 
верхнім, а жіночий одяг продовжували шити за індивідуальним замовленням, оскільки була 
потрібна ретельна підгонка сукні по фігурі. Для жінок перші конфекційні дома шили верхній 
одяг - всілякі накидки, а також виготовляли аксесуари, капелюхи та корсети. Уже в 1820 р. 
з'явилися перші паперові викрійки, які випускала фірма «Сміт» в Лондоні, а з 1863 р. 
виробництво викрійок перейшло на індустріальну основу (була заснована знаменита 
американська фірма «Баттерік»).  

У 1818 р. француз Мішель винайшов першу систему кроєння («система третини»), в 
1831 р. з'явилася масштабна система, потім пропорційно-розрахункова. У 1841 р. в Парижі 
кравець А. Лавінь заснував школу кроєння «Гер-Лавінь» з майстерні (згодом ця фірма 
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перетворилася на знамениту школу моди «Езтосі» — Вищу школу мистецтва і техніки 
моди). Пізніше А.Лавінь шитиме амазонки для імператриці Франції Марїї-Євгенії. Він 

винайшов власну систему кроєння, бюст-манекен 
для шиття і гнучку сантиметрову стрічку.  

Справжню революцію у виробництві 
одягу зробив винахід швейної машини. Перший 

проект швейної машини був 
запропонований наприкінці ХV ст. Леонардом 
да Вінчі, але так і залишився невтіленим. У 
1755г. німець Карл Вейзенталь отримав  патент 
на швейну машину, що копіює утворення 
стібків уручну. Більш довершена машина 
однониткового ланцюгового переплетення була 
створена французом Б. Тімоньє. Всі ці машини 

не отримали широкого практичного застосування. Винахідником швейної машини 
човникового стібка вважають американця Елліаса Хоу, створена ним в 1845р., машина 
мала цілий ряд недоліків, але все-таки була придатніша для шиття, ніж машини попередніх 
винахідників. Подальшими винахідниками швейна машина була вдосконалена. У перших 
машинах А. Вільсона (1850р.) і Зінгера (1851р.) голка рухалася вертикально, а матеріали, 
притиснуті лапкою, розташовувалися на горизонтальній платформі. 

Народження високої люди. Діяльність Чарльза Фредеріка Ворта 
Бурхливий розвиток модної індустрії в XIX ст. 

привів до появи «високої моди». Поза сумнівом, ця ідея 
виникла у творця високої моди Ч.-Ф. Ворта саме на тлі 
вражаючих успіхів масового виробництва. По суті, 
творцями високої моди   можна було б назвати всіх кравців 
і модисток, які одягали королів, королев і придворних 
впродовж багатьох століть, оскільки їх творіння вирізняли 
висока майстерність і художня цінність. Проте кравець 
довго залишався «невидимкою», оскільки всі лаври відкриття 
нової моди діставалися тому, хто носив костюм. Останній 
відображав смак і вибір свого володаря, а не того, хто його 
зшив. Мабуть, тільки Роза  Бертен вперше відчула себе 
творцем моди, пропонуючи Марії - Антуанеті на схвалення 
нові ідеї. 

Також був дуже популярний Леруа — кравець 
епохи Наполеона І Бонапарта, що одягав  імператрицю  

Жозефіну.   У  своїй  майстерні,  яку  можна цілком вважати праобразом будинку високої 
моди, він створював не тільки сукні та костюми, але і капелюхи і навіть духи. Модні кравці 
того часу іменувалися академіками. У них з'являються власні майстерні, щось середнє між 
ательє і мануфактурою, де працювало декілька сотень швачок. І навіть з'являються «власні»   
модельєри,   наприклад,   Огюст   Жарнері,   що працював на Леруа.  

Та все ж творцем високої моди став англієць     Чарльз-Фредерік     Ворт     (1825—
1895).     Він народився в м.  Боурн в графстві Лінкольншир в сім 'ї стряпчого. З 12 
років він працював в магазині тканин в Лондоні, з 13 - в торговій фірмі «Люіс і 
Ейленбі», яка займалася продажем прикрас, тканин і шалей. Вже тоді його цікавила 
жіноча мода, і свій вільний час він проводив в Національній галереї, розглядаючи костюми на 
портретах старих майстрів і роблячи з них замальовки. Ворт хотів займатися жіночою 
модою, але вона створювалася не в Лондоні, а в Парижі. І у віці 20 років всього з 117 
франками в кишені Ч.-Ф. Ворт приїхав підкорювати столицю жіночої моди. Це було в 1845 
році. Ворт мріяв одягати найвишуканіших жінок свого часу і створювати сукні, що не 
поступалися прекрасним костюмам минулого, оскільки робота для масового виробництва 
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його не задовольняла. Тому в 1858 р.  він відкрив власну майстерню спільно зі шведом 
Бобергом (у якого в 1871 р. викупив його частку). 

 Проте, щоб стати законодавцем паризької моди, необхідно було 
дістати в клієнтки імператрицю Марію-Євгенію. Здійснити це нелегке 
завдання Ворту допомогла його дружина - Марі Берні. У 1860 р. Ч.-Ф.Ворт 
став кравцем імператриці Марії-Євгенії, в числі його клієнток були відомі 
аристократки не тільки Парижу, але і всієї Європи (він одягав в один час 
дев'ять королев, зокрема імператрицю Австро-Угорщини Єлизавету І і 
королеву Британської імперії Вікторію). Ч.-Ф.Ворт почав свою кар'єру в 
епоху Другої імперії (1852—1870) під час правління Наполеона III 
Бонапарта. Імператриця Марія-Євгенія була пристрасною 
прихильницею моди, що  сприяло процвітанню салону Ворта, який 

вводив у моду нові силуети: наприклад, зробив популярними сукні з величезними 
штучними крінолінами з металевих обручів (Ворт запатентував спеціальний пристрій, який 
стискав обручі в потрібний момент). Він змінив пропорції сукні з кріноліном, запропонувавши 
завищену лінію талії і відмовившись від горизонтальних розчленовувань спідниці, а також від 
пишних складок на талії. У 1860-і рр. Ворт запровадив у моду кріноліни з овальних обручів, 

які створювали інший силует спідниці. Кріноліни носили в 1850—
1860-х рр., зникли вони після 1867 р., але замість них Ворт ввів у 
моду спідниці «з ефектом турнюру», а потім і турнюр. Також Ворт 
придумав сукні зі змінними ліфами: до однієї спідниці він 
пропонував декілька ліфів - закритий, з довгими рукавами, з V-
подібним вирізом, з великим овальним декольте і без рукавів. 
Таким чином, сукня могла перетворюватися з візитної на обідню, а з 
обідньої - на бальну. Всі моделі Ворта відрізнялися прекрасними 
пропорціями і витонченими лініями силуету.                  

Вважається, що Ч.-Ф. Ворт винайшов професію манекенниці: 
його дружина Марі була, можна сказати, першою в історії «топ-
моделлю» - вона з'являлася в нових моделях до того, як їх 
замовляли титуловані персони. Крім того, Ворт наймав дівчат-
манекенниць, яких називав «дублерами», оскільки їх фігури були 
ідентичні фігурам його знатних клієнток. На «дублерах» Ворт робив 
примірки при створенні нових моделей, вони ж демонстрували  
клієнткам нове вбрання в салоні. 

У 1868 р. Ч.-Ф. Ворт створив «Шамбр Сіндікаль де ля кутюр франсез» (Синдикат 
високої моди). Він хотів захистити відомих кравців від копіювання їх моделей, оскільки 
Синдикат охороняє авторські права своїх членів; з іншої - запропонувати клієнтам 
ексклюзивні моделі. Ч.-Ф. Ворт став ставити своє ім'я на моделях (як художник підписує свої 
твори). Ім'я кутюр'є придбало цінність, як гарантія високої якості, а потім і як знак високого 
соціального статусу. По суті, система ліцензування, що активно розвивалася в другій половині 
XX ст., базувалася саме на цьому ярличку з ім'ям кравця або назвою ательє, який стали 
пришивати до своїх моделей услід за Бортом інші кутюр'є і кравці вищого класу у всіх країнах. 

Будинки  високої моди другої половини XIX - початку XX ст 
Стиль в XX ст. створювався як і раніше для представників вищого світу. Вищі шари 

одягалися у паризьких кутюр'є, середні шари шили одяг на замовлення, а нижчі шари вже 
носили готовий одяг. Модні кравці пропонували надзвичайно обширний гардероб - для 
кожного випадку передбачався особливий туалет. Модна жінка повинна була 
переодягатися кілька разів на день: з ранку - в домашнє вбрання, потім в сукню для візитів або 
костюм для прогулянок, в обідню сукню, «чайне плаття», театральну, сукню для прийомів, 
бальну сукню. У 1900 р. мадам Пакен очолювала відділ моди Всесвітньої виставки в Парижі, 
відбираючи моделі для «Павільйону елегантності», в якому були представлені зразки 
творчості паризьких кутюр'є. Вона придумала вивозити своїх манекенниць в нових туалетах 
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в місця скупчення модної паризької публіки: навесні - на відкриття Вернісажу, восени - на 
скачки в Лон-шане в день розиграшу Гран-прі, на оперні прем'єри. У 1914 р. в Лондоні 
мадам Пакен організувала перший показ моделей під музику. 

 Незадовго до Першої світової війни стає все більш популярною Жанна Ланвен (1867-
1946). У списку її клієнтури значилися імена найкрасивіших аристократок, актрис і 
представниць інтелігенції. До кінця життя мадам Ланвен залишалася прихильною естетичним 
ідеалам своєї  молодості. Вона стала свого роду колекціонером історичного костюма. У її 
вишуканих платтях завжди вгадувалися відголоси модерна, знання античної і готичної 
(середньовічної) культури, захоплення кубізмом (напрям в мистецтві початку XX ст.) і 
мистецтвом XVIII ст. Саме Ланвен першою створила колекцію зручного дитячого одягу, який 
до неї був зменшеною копією одягу для дорослих. Вона також першою поклопоталася про 
жінок всіх віків. Простий покрій, свіжі кольори, і ,перш за все, знаменитий ланвеновський 
синій, роблять жінок будь-якого віку стильними і романтичними, але при цьому не дуже 
сексуальними або легковажними. Більш того, вона розробляє молодіжний стиль. Жанна 
Ланвен не забуває і про чоловіків, і в результаті Будинок моди Ланвен стає першим, в якому 
може одягатися вся сім'я. Зазначимо, що це єдиний Будинок моди, яким і до цього часу володіє 
одна родина.  

Розповсюдженню моди сприяли модні журнали. Крім звичних журналів з модними 
картинками, викрійками, малюнками для вишивки і корисними порадами з'являються 
колонки модних оглядів в популярних газетах та елітарні журнали мод, призначені для 
читачів з вищого суспільства. У Парижі на початку століття виходив журнал «Без Мосіез», 
в Америці — «Нагрег's Вагааг» (заснований в 1867 р. Ф.Харпером). Ці журнали містили 
огляди світських новин, описи туалетів світських пані і відомих актрис, малюнки і фотографії 
моделей модних кравців. 

Виникнення кравецького мистецтва в Росії 
Європейський одяг в Росії стали носити завдяки реформам Петра І. 

До цього традиційні форми одягу були прості за кроєм і не мінялися 
протягом тривалого часу. Весь одяг, як правило, шили удома: 
«Домострой» наказував кожній жінці економно вести господарство і 
уміти кроїти, шити, вишивати одяг для всієї сім'ї. Одяг передавали в 
спадок — у ньому цінували якість і вартість тканини. До XVII ст. у Росії  
практично не було власного ткацького виробництва — одяг шили або з 
домотканих тканин (полотна, сукна), або з тих, що привезли — оксамиту, 
парчі, тафти -  з Візантії, Італії, Туреччини, Ірану, Китаю, сукна з 
Англії. Привезені сукно і парчу використовували у святковому костюмі 
навіть заможні селяни. Одяг для московського царя і його сім'ї шили в 

Царській майстерні. Там працювали і жінки, і чоловіки-
кравці — «наплічні майстри» (оскільки вони одягали 
«царське плече»). Всі наряди прикрашали вишивкою в 
Царській Світлиці, в якій працювали жінки царської сім'ї 
на чолі з царицею,  знатні боярині  і прості 
майстрині.   

При Петрові  Олексійовичі європейська мода 
активно проникає до Росії зі схвалення царя, який сам 
вважав за краще носити зручніший костюм 
голландського або німецького зразка, ніж 
традиційний російський довгополий одяг. Одяг  
європейського крою для Петра шили майстри Німецької 
слободи, з 1690 року — кравці Майстрової палати 
Кремля. Велике-Посольство в 1697 — 1698 рр. 
замовляло костюми модних кроїв. Петро І заборонив 

носити дворянам і городянам старий російський костюм 29 серпня 1699 р., в   січні   1700   р.   
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повелів усім носити вбрання на зразок угорського,   в   серпні   —«всіх чинів людям»,  окрім 
духівництва і орних селян, носити   плаття   угорське   і німецьке. Секрети європейських 
кравців стали освоювати     і     російські майстри. Після смерті Петра І частина,  міського 
населення   повернулася   до допетровського  одягу. До кінця   XIX   ст.   у   костюмі купця і 
міщанки зберігалися елементи традиційного костюма. Тому кравці спеціалізувалися   або   на 
європейському, або на «російському» вбранні.  У XVIII ст. міське населення шило одяг на 
замовлення з тканин фабричного виробництва у кравців, капелюшників,  кушнірів.  
При   Петрові    І   почало розвиватися власне виробництво тканин: у Москві й Петербурзі 
була заснована шовкова і шерстяна мануфактура. При Ганні Іоанівні і Єлизаветі Петрівні 
російський двір вже орієнтувався на французьку моду. Вплив французької моди особливо 
посилився під час правління Катерини II. Заможні вельможі виписували наряди прямо з 
Франції. У Росії працювали французькі кравці — переважно в Москві і Петербурзі. До 
середини XVIII ст. інформацію про новітні європейські моди отримували по манекенах, які 
привозили з Парижу і Лондона.  

У другій половині XVIII ст. розповсюджуються модні альманахи і журнали. У 1779 
р. було засновано російське «Модне щомісячне видання, або Бібліотеку для дамського 
туалету» (видавець Н.І.Новіков).  
У другій половині XIX ст. розвивалося виробництво готового одягу. Спочатку в майстернях 
готового плаття шили уніформу — військову форму і форму для різних відомств. Потім стали 
шити чоловічі костюми, сорочки, брюки, жилети, пальто, дамські накидки. Менш забезпечені 
шари міського населення одягалися в «Будинках готового плаття». Наприкінці  XIX —початку 
XX ст. у Санкт-Петербурзі існували фабрика білизни і  краваток Р.М.Гершман, фірма 
«Мандль» (фабрики і магазини чоловічого і жіночого готового одягу); у Москві — 
«Герасимов і сини» (виробництво і продаж готового одягу). «Спірін і К» (готове дамське 
вбрання). Готовий одяг продавався і в універсальних магазинах, наприклад в торговому 
домі «Мюр і Мері-ліз» — найбільшому магазині в Росії початку XX ст. Більшість городян 
шили одяг на замовлення, як правило, у приватно практикуючих кравців.  

Російські кравці в XIX ст. нерідко їздили удосконалювати свою майстерність до 
Лондона або Відня в кравецькі школи. Іноземні кравці тримали майстерні в Москві і 
Петербурзі, і у них працювали головним чином російські майстри. У провінції основну 
масу одягу шили по манекенах, зроблених з фігури постійних замовників. Кравці-кустарі 
керувалися модними журналами. У XIX ст. подібних видань було багато — з 1834 р. виходив 
журнал «Бібліотека для читання» з модними малюнками, з 1836 р. — «Сучасник» і 
«Московитянин». Багаті пані з провінції виписували туалети з Москви і Петербурга, іноді — з 
Парижу. Існували кравці-універсали, але, як правило, кравці мали спеціалізацію: одні шили 
військову форму, інші — одяг духівництва, треті — форму чиновників, четверті — 
цивільні костюми. Модні салони в Москві і Петербурзі по рівню виконання моделей 
цілком можна було порівняти з паризькими будинками моди. У другій половині XIX — 
початку XX ст. були відкриті ательє. У Санкт-Петербурзі більшість модних ательє знаходилися 
в районі Невського проспекту і Морської вулиці, в Москві — Петровки і Кузнецького моста. 
До кінця століття моделі російських кравців нічим не поступалися паризьким. Наприклад, 
Н. П. Ламанова виконувала замовлення імператриць і придворних дам, тому одягатися у неї 
було не менш престижним, ніж у паризьких салонах.  

Надія Петрівна Ламанова народилася в 1861 р. в селі Шузілово  в сім'ї військового. 
Після закінчення восьмилітньої гімназії їй довелося йти працювати, щоб утримувати 
молодших сестер після смерті батьків. Н.П.Ламанова два роки вчилася в школі кроєння в 
Москві, після чого стала працювати закрійницею («моделістом») в майстерні Войткевич. У 
1885 р. Н.П. Ламанова відкрила власну майстерню на Великій Дмитрівці. Вона, поза сумнівом, 
володіла талантом кутюр'є, який цінували сучасники. Ламанова стала найвідомішим 
модельєром Москви: «Гострота ока, тонке художнє чуття допомагали їй миттєво оцінити 
особливості фігури і всієї зовнішності людини, правильно  вгадати найбільш «виграшні» для 
неї  фасон  і колір костюма». Її замовницями     були     блискучі аристократки      і      
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знамениті актриси.  Ламанова    стала «постачальником імператорського двору»...   До початку 
Першої світової війни салон   Н.П. Ламанової   був одним з найвідоміших в Росії. Як і 
більшість паризьких кутюр’є, Ламанова працювала методом   наколки,    наколюючи тканину 
на фігурі клієнтки або манекенниці, домагаючись гармонії пропорцій костюма і фігури. 
Декілька    її    робіт збереглося в Ермітажі — вони доводять безперечну майстерність      
Ламанової     і уміння створювати    вишукані моделі відповідно до канонів паризької    моди,  
сполучаючи досконалу   форму, вивірені пропорції і, властивий російській традиції,  
різноманітний декор. З 1901 р. Н. П. Ламанова працювала в костюмерній майстерні 
МХАТа. У 1925 р. Вийшов альбом «Мистецтво в побуті» з моделями Н.Ламанової, 
адресований самодіяльним кравчиням, з практичними рекомендаціями і наочними малюнками 
як з простих матеріалів зшити сучасний одяг. У своїй творчості вона зберігала народні традиції. 

Кравець – хранитель духовної культури людини 
У минулому незмінність була ідеалом. Це стосувалося і пошиття одягу. Людина хотіла, 

щоб творіння її рук пережило час. 
Сучасний пересічний громадянин гостро відчуває темп свого власного життя – яким би 

воно не було. Той факт, що ставленню людини до речей все більше властива швидкоплинність, 
добре простежується на явищах матеріальної та духовної культури.   

Тож у наш    час так важливо зберегти унікальну професію – кравець, що означає не лише 
створювати модний одяг, а й дбати про розвиток естетичних смаків, збагачення духовної культури 
на основі розвитку творчості.   Адже професія кравця завжди була і залишається «лабораторією 
творчості митців » створення одягу . 

  
Робітнича професія „Кравець; вишивальниця”. Мій вибір - 

вишивання 
 

Висоцька  Аліна  - учениця групи № 2 
ПТУ № 25 м. Зіньків  
Полтавської області 

 
 

Історія вишивки на Україні 
Вишивка на Україні – одна з найбільш улюблених і поширених різновидів народної 

творчості. У виробах українських вишивальниць  нас захоплює піднесений світ краси і 
фантазії, поетичного осмислення життя, світ натхнених образів, коріння, який сягає 
міфології, звичаїв і уявлень наших предків. 

Перші згадки про вишивання зустрічаємо у стародавніх істориків, про нього 
свідчать і археологічні знахідки зі скіфських поховань. Всесвітньо відома золота пектораль з 
Товстої могили ( ІV ст. до н.е ), чаша з Гаймакової могили, срібна ваза з кургану Чортомлик ( 
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ІV ст. до н.е ), що є унікальними мистецькими витворами , містять сюжети, які дають 
дослідникам виявити і простежити різноманітні форми чоловічого і жіночого одягу, його 
пишне декоративне оздоблення золотими нашивками, аплікацією з золотої шкіри. 

Усі ці археологічні знахідки підтверджують, що вишивка була улюбленим і 
поширеним видом декоративного мистецтва, як серед знатної верхівки, так і серед простого 
люду. Майстрині досконало володіли технікою вишивки, широко виявляючи її декоративні 
можливості, створюючи багату і різноманітну фактуру образів. 

Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на Україні існувало багато поміщицьких 
майстерень, в яких жінки – кріпачки вишивали речі для панського побуту: скатерки, 
подушки, одяг, гаманці, чохли на меблі. Відомі майстрині Гудима – Невковича в селі 
Григорівка  на Київщині, Тарковських у Качанівці  на Чернігівщині, в селах Клембівка, 
Яланець на Поділлі, Бурімка, Долина на Полтавщині. 

У цей час набуває поширення вишивка білим шовком на тонкій прозорій тканині 
нею прикрашали чепці, шарфи, носові хустинки, різноманітні деталі жіночого одягу. В 
основі орнаментації – тонко промальовані вибагливі квіти, пишні букети, перев'язані 
бантами, стрічками та ін. Для підсилення святковості і піднесеності додали золоту і срібні 
нитки, мереживо.    

 
Тарас Григорович Шевченко завжди цікавився особливостями одягу, замальовував 

його крій, оздоблення, характерні деталі. Невипадково у своїх творах він намагається 
звернути увагу глядача, то на вишиту сорочку в портреті В. Кочубея, то на пишний прозорий 
рукав блузи оздобленої білою вишивкою, в портреті М. Максимович, любовно виписує 
орнамент червоної вишивки на сорочці матері в акварелі " Марія ". Речі, які дійшли до нас і 
пов'язані з ім'ям Великого Кобзаря, викликають особливий інтерес. За переказами, жінки- 
кріпачки в Сокиринцях вишили за малюнком Шевченка блузу і хусточку. Прозора, мов 
обсипана яблуневим цвітом, вишивка блузи – наче оповідає про цнотливість і сподівання 
молодості, про чари дівочої вроди, про любов, що тільки народжується і розквітає в душі. 

У народному побуті хусточка завжди була символом вірності, пам'яті про кохану. 
Старанно, з любов'ю вишивали її наречені своїм судженим.  

Це був пам'ятний подарунок, що супроводжував козака  в походах, чумака – в 
далеких мандрах, бідняка – на чужій стороні на заробітках. Це знайшло своє відображення в 
поезії Т.Г Шевченка:  

У неділю не гуляла, 
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Та на шовки заробляла, 
Та хустину вишивала, 
Вишиваючи співала: 
"Хустиночко мережана,  
Вишиваная, 
Вигаптую, подарую, 
А він лише поцілує. 
Хустино моя, 
Мальованая". 
Надзвичайно цікавим видом сучасної вишивки є створення картин. Сьогодні цей 

вид став дуже поширеним і модним. Вишивання картин вимагає від майстрині 
наполегливості, великої любові і таланту. Тільки люди із золотими руками і чуйним серцем 
можуть створити такі рукотворні шедеври. 

Потяг, інтерес до вишивки я відчула в ранньому дитинстві, бабуся з мамою 
розуміли мене і навчили вишивати хрестиком. 

Перша моя вишивка " Несе Галя воду", яку я вишила в 6 років. Вишивала рушники, 
серветки , скатерті, сорочки. Одного разу, до нас у школу приїхали по профорієнтації 
працівники Зіньківського ПТУ № 25, вони дуже цікаво розповідали про професію 
вишивальниці, показували альбом  з фотокартками, де були відображені різні вишивки, 
майстерня, учні за роботою, училище. Мені все це дуже сподобалось, і я вирішила піти туди 
навчатись. 1 Вересня 2007 року я прийшла в училище, де зустріла майстра виробничого 
навчання Химченко Віру Сергіївну, що допомогла мені удосконалити своє вміння вишивати 
і здобути спеціальність вишивальниці. Картину Раїси Кириченко я вишила не випадково, це 
моя улюблена співачка. Я люблю українські пісні, звичаї свого народу, культуру і побут. Цей 
портрет розробив для вишивки мій земляк – Григорій Кисіль, талановита людина, викладач 
декоративно – прикладного мистецтва Гадячського училища культури ім. І.П. 
Котляревського. 

Радію, скажу про творчу душу моїх земляків – полтавців, які нескінчену нитку 
мистецьку у вишивці, як пісню, зберігають, продовжують, малюють і вишивають. Які б не 
були скрутні часи для нашого народу, особливо людей села, які безпосередньо вбирають у 
себе, у свою душу красу природи, вони перевтілюють відчуте в пісню, вишивку, вбрання 
своєї оселі. 

Ми полтавці, пишаємося багатою історією рідної землі, іменами відомих у всьому 
світі наших великих земляків. Вони прославили Україну і свій рідний край. Їх імена – то 
наші духовні і моральні орієнтири. 

Рушник на стіні – давній наш звичай .У давнину старі люди говорили, що оселя 
,усе,що в ній є , що збагачує сім'ю  піснею, вишивкою, добрим словом і поглядом – є 
берегинею. 

Рушники – обереги людей. 
Дивлюся  мовчки на рушник, 
Що мати вишивала, 
І чую-гуси зняли крик, 
Зозуля закувала. 
біль із серця раптом зник, 
Так тепло-тепло стало. 
Цілую мовчки той рушник  
Що мати вишивала. 
З особливою увагою і пошаною ставились українці до вишитої сорочки, бо вона 

супроводжувала людину від колиски і до останнього подиху. 
Нечутно стукає вже вечір чорнявий, 
В блиску  сніжинок спалахує  вишня, 
Вишивати сідає дівчина на лаві, 
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І серцем торкається лагідна пісня. 
Добрі жіночі руки переливали на полотно ніжність і теплоту люблячих душ. Тому 

сорочка стала найціннішим скарбом,  найкращою пам’яттю . 
Тож я зберігаю сорочку і досі, 
Милую які чарівні ці віночки. 
Вдихну її запах , чолом притулюся, 
Гаптована сонцем і серцем бабусі. 
65 років ПТУ 25 

 
Вибір професії – це дуже відповідальна справа. Я вірно обрала свій професійний 

шлях. За час навчання в училищі добре опанувала свою професію, поглибила свої знання з 
ручної та машинної вишивки, навчилася самостійно працювати над виконанням складних 
завдань, розширила свій професійний світогляд та творче мислення. Всього рік-два після 
школи, і в руках кожного із нас хороша професія за якою можна заробляти  вмілими руками 
собі на життя;  є можливість започаткувати власну справу, свій бізнес. 

Двері до нашого училища відкриті кожному випускнику школи. 
 

Кравець – це краса 
Тимошенко Аліна - - учениця  

Луганського вищого професійного училища сфери послуг 
«Кравець - це краса, поєднана 

 з почуттям стилю і смаку» 
Від початку свого існування, людство прагло зробити навколишнє середовище 

привабливим і прекрасним. Людина прикрашала своє житло, ростила квіти і дерева, 
вишивала дивні візерунки, шила одяг. 

На перший погляд професія кравця сумна і неприваблива...Та тільки на перший 
погляд. 

Справжній фахівець своєї справи - дизайнер, кравець, модельєр відчуває 
навколишній світ і черпає з нього натхнення в таких прозаїчних, на перший погляд, 
місцях і речах. Деколи достатньо маленької деталі: осіннього листа, силуету всохлого 
дерева, польової квітки, старої фотографії, навіть ледве вловимого запаху,  щоб змусити 
мислення дизайнера працювати в усіх напрямках. Справжній майстер-кравець не може 
сприймати річ,  він відчуває її образ: форму, фактуру, колір, звук і запах. 

Гарний фахівець придивляється до природи, і не змінює, а доповнює її, прагнучи 
відкинути все зайве, що заважало б сприйняттю ідеальної лаконічності і виразності його 
ідеї. Соковиті кольори забарвлення тропічних птахів або складний сірий тон осіннього 
неба, шорсткість коралів або глянцева поверхня стиглих фруктів, симетрія метелика або ж 
неправильність форм кам'яної глиби, незвичайна краса фіалок і витонченість завитків 
морської раковини - все це знайде своє віддзеркалення в роботах творця. У справжнього 
майстра ідеї, взяті у природи, ідеально вписуються на його тканинах. 
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В даній професії, на мій погляд, повинен бути ще й хист, талант. Великий 
модельєр Джанні Версаче згадує, яким талановитим кравцем була його мати: «Розгортала 
на столі відрізок тканини, хрестилась, і, затамувавши подих, віртуозно і вправно кроїла 
без лекал». Знамениті модельєри Ніна Річчі, Габріель Шанель, Христіан Діор, Валентино, 
Карл Лагерфельд, всі вони були з бідних родин, а досягли успіху, висот і слави, дякуючи 
цілеспрямованості і хисту. 

Крім того, кравець повинен водночас відчувати потребу свого часу, сучасності, 
стилю. Дизайнера можна назвати ілюстратором історії. Майстри-кравці не тільки 
відчувають вплив навколишнього середовища, а й одночасно його творять. Від справжніх 
віртуозів своєї справи залежить, як через багато років нащадки будуть згадувати по одягу 
цілу епоху. Буде це взірець елегантності, як у 20-х роках минулого століття, стильним, як 
у 60-х, викликатиме посмішку, як у 70-х,чи буде таїти в своїх формах протест і свободу, 
як у 80-х. 

Сьогодні ми живемо в той час, коли темп життя прискорюється з кожним роком, 
вік серійного виробництва і штампів, тому вкрай необхідно кравцю створити щось дійсно 
надзвичайне, що б спричинило привід зупинитися, посміхнутися, замислитись. В силах 
кравця зробити світ кольоровим, яскравим і, як наслідок, прекрасним і добрим. Тільки 
Творчість і творчий майстер здатні перетворити мить на вічність. 

 
Кравець 

                                                                 Шуршалова  Ірина - учениця  
Луганського вищого професійного училища сфери послуг 

 
Кожна молода людина, йдучи в доросле життя, прагне вибрати собі професію за 

покликанням. Зробиш помилку у виборі професії – і тебе не покидатиме відчуття, що 
займаєшся не своєю справою. Обираючи професію кравця, треба бути охайною людиною, 
мати добрий художній смак, чітку координацію рухів, добрий зір та окомір, що дасть 
змогу досягти високої професійної майстерності. Кравець – це професія творча, терпляча і 
відповідальна, що дасть можливість одягати людей модно, красиво. Вона є однією із 
найдавніших і водночас однією з найсучасніших і найнеобхідніших людям професій. 

Результатом праці кравця є одяг: жіночий, чоловічий, дитячий, зимовий, літній і 
демисезонний, верхній і легкий, а також одяг різного асортименту: білизна, сукні, блузи, 
спідниці, брюки, жакети та інше. 

Кожна представниця прекрасної статі хоче бути привабливою, мати своє 
неповторне вбрання. Не варто сумувати через те, що не можемо придбати в модному 
магазині річ, що нам до вподоби. Професія кравець допоможе у пошуках та у створенні 
сучасного одягу, розкритті природних здібностей та творчого потенціалу. Кравець 
повинен вміти не тільки обирати фасони відповідно до тенденцій моди, але і проводити 
ремонт одягу. Вміння одягати людей – професія на всі часи, адже без одягу жодна людина 
не вийде на вулицю. 

Особливо задоволення охоплює людину, коли вона бачить наслідки своєї праці, 
до якої доклала багато зусиль, уміння, творче натхнення. 
 

 
 
 
 
 
 

Сім’я кравців 
Ковальчук  Наташа -  учениця  

Колківського вищого професійного училища 
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Волинської області 
Пам’ятаю: у ранньому дитинстві весь час 

гралася з молодшими сестричками ляльками. 
Одягала їх, шила, перешивала плаття, видумувала 
нове щось для них. Дорослі, дивлячись на мої ігри, 
говорили, що росте кравчиня. Потім у школі вчили 
вірш П. Грабовського „Швачка”. Я рядок за рядком 
заучувала його напам’ять і плакала, що в швачки 
„рученьки терпнуть і злипаються віченьки”. І не 
було в мене ніякого бажання в майбутньому 
займатися шиттям. Та роки йшли, я дорослішала, 
мудрішала, мої погляди на життя, професії 

змінювалися. 
Любила дивитися 

журнали мод, оглядати 
людей, одяг який був не 
масового пошиття. Якщо 
купувала щось собі, 
старалася найти якусь 
новинку. З цікавістю і 
приємністю розглядала тканини, уявляла, що з них можна пошити. Це ж як радісно на душі, 
коли сама можеш придумати модель, виготовити її власноруч. Ідеш вулицею, а на зустріч 
тобі -  людина в одязі, пошитому тобою. І якесь незбагненне почуття огортає душу. Тому 

після закінчення 9 класу прийшла в училище навчатися на кравця. 
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Спочатку боязно було брати в руки ножиці, сідати за швейну машинку, зате як 
приємно доторкнутися до легкого ніжного шовку, який спадає ніжними хвилями з чийогось 
плеча.   

Справжнім святом для мене був день, коли я вперше пошила плаття. Хотілося весь 
час дивитися на нього. Разом зі мною раділи і мої сестрички та все просили і їм пошити такі 
плаття, щоб ні в кого не було. Мама лише посміхалася, дивлячись на нас. Пройшов ще 
місяць, і в училищі проходило свято першого виробу. Красиво демонстрували на сцені 
дівчата нашої групи свої плаття, костюми, блузки, просто сяючи од щастя. Моє захоплення 
професією передалося сестрам.  

Таня закінчила перший курс. Оля – першокурсниця. „Ціле сімейне агентство мод,” –
жартує мама, дивлячись, як ми кроїмо, шиємо, міряємо. А нам добре, адже ні в кого нема 
таких фасонів, як у нас. Хороша все-таки професія кравця. 
 

«Три горішки для Попелюшки»  
(роздуми про професію  кравець, закрійник) 

 
Шматко Тетяна – учениця 

Київського професійного ліцею сфери послуг 
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Кожна дівчина мріє отримати «три горішки» з чарівними сукнями і підкорити серце 
прекрасного принца, або отримати гарну роботу і досягти омріяної фінансової незалежності, 
або пошити для своєї донечки   таку сукню, яка надасть дитині відчуття казкової принцеси. 
          Спливає час, міняються  уряди, але жіночність перемагає усі негаразди, і квітнуть 
дитячим сміхом алеї парків, і жіноча краса, мов світоч у темряві, дає наснаги людству у 
творінні нового гуманного світу. 

Сьогодні перед випускниками шкіл стоїть нелегке завдання: необхідно зробити крок, 
який вирішить їх життєву і професійну долю, та обрати вид трудової діяльності – майбутню 
професію. Дуже важливо не помилитись в її виборі. Відомо, що коли людина отримує 
задоволення від праці, вона не помічає часу і втоми. Отже, вибір професії складний і 
відповідальний крок у її житті. Зробити правильний вибір – значить знайти своє місце в 
житті. 

У мене з дитинства була мрія стати дизайнером одягу. Потяг до цієї справи почав 
розвиватись ще у школі на уроках праці. І тому, коли до нашого класу завітали 
профорієнтатори з Київського професійного ліцею сфери  послуг, я, не вагаючись, вирішила 
вступити до цього навчального закладу. Моє рішення щодо опанування саме цієї робітничої 
професії було сприйнято із подивом багатьма знайомими. Вони вважали, що, нібито, цим 
батьки позбавляють мене дитинства. А я впевнено переступила поріг ліцею – це був перший 
самостійний крок після закінчення школи, важливість якого важко переоцінити; крок, після 
якого треба йти тільки вперед. 
      Я досі пам’ятаю виступ директора ліцею Чугаєвської Любові Іванівни на посвяті у 
першокурсники, де вона сказала: «Випускники нашого навчального закладу своє місце в 
житті знайдуть, тому що така професія як «Кравець» дуже потрібна людині, ким би вона в 
майбутньому не працювала. Тим паче, що в нашій країні все більше людей хочуть мати одяг 
особливий, який би відрізнявся від масового, і тому шукають індивідуальне пошиття одягу.» 
       Я із задоволенням навчаюсь професії «Кравець, закрійник», беру участь у художній 
самодіяльності, громадському житті групи та ліцею. Кожен день приносить щось нове та 
цікаве; в ліцеї панує творча співпраця викладачів та учнів. Я все більше закохуюсь в наш 
навчальний заклад, його педагогічний колектив, доброзичливу і творчу атмосферу.  

 Фундамент моєї 
професійної 
майстерності заклала 
майстер виробничого 
навчання Киричевська 
Оксана Іванівна. Я 
вдячна їй за 
професіоналізм, 
доброзичливість і 
вимогливість, як до 
себе, так і до учнів. 
Вона прищепила мені 
пошану до творчості, 
навчила любити працю, 
радіти життю, поважати 
старших та цінувати 
друзів. Перш за все, 
Оксана Іванівна звертає 
увагу на 
відповідальність та 
дисципліну, як трудову, 
так і технологічну; я 
намагаюсь слідувати її порадам. 
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На уроках виробничого навчання ми виготовляємо різноманітні швейні вироби та 
надаємо послуги населенню, вчимося обслуговувати замовника відповідно до сучасної моди, 
досконало опановуючи весь процес створення одягу. Поступово я усвідомила, що набула 
необхідних вмінь та навичок, і відчуваю зростання свого професіоналізму, з’являється 
впевненість у своїх можливостях, радість та задоволення не лише від результату, а й від 
самого процесу роботи. Тому я неодноразово, була учасником групових та ліцейних 
конкурсів професійної майстерності, де займала призові місця. На кожному етапі навчання, 
ці конкурси ставали підсумками моєї праці і стартом  у подальшому удосконаленні творчої 
майстерності. Гармонійне поєднання новаторства і традицій, вимогливості і доброзич-
ливості, наполегливої праці і творчого натхнення, високої  культури та духовності  
створюють неповторне обличчя нашого навчального закладу.  

 Велике значення для кравця має отримання професійно-теоретичних знань з 
основних предметів. Технологію швейних виробів нам викладала Волкович Марія 
Францівна. Саме вона заклала базові знання з подальшої швейної підготовки. На 
лабораторно - практичних заняттях ми ретельно виготовляли з паперу наші перши шви, деякі 
деталі та вузли. Цікаво проходили заняття з самостійним складанням та відгадуванням 
кросвордів, робота за картками-завданнями, перевірка знань  шляхом тестування, бліц-
опитування. Запам’ятались ділові ігри, в яких ми, учні, виступали в ролі технологів, 

конструкторів, закрійників, кравців та замовників швейних 
виробів.  
  Сучасні швейні вироби виготовляють із 
різноманітних матеріалів, властивості і характеристику 
яких, треба обов’язково знати кравцю. На уроках з 
матеріалознавства швейного виробництва, я вчилась 
впевнено орієнтуватися у вирі тканин та матеріалів, які 
використовуються для виготовлення виробів, розпізнавати 
натуральне волокно і синтетичне, вивчала технологію 
виробництва тканин. Єдиним дотиком ми досліджували 
численні зразки тканин, гілочки льону, коробочки бавовни 
та пасма вовни на різних стадіях обробки – все це сприяло 
формуванню цілісного уявлення про матеріали та їх 
властивості. 
 Лідія Євгенівна Личкіна, викладач спеціального 
малювання та історії одягу, прагне в кожній учениці знайти 

талант, не шкодує часу на виготовлення індивідуального навчального матеріалу, відкриває 
перед дівчатами мінливий світ краси, історичні перипетії, що відбилися на деталях та 
силуетах історичних костюмів. Ніхто не залишався байдужим, і навіть ті, що ніколи не 
малювали, пізнавали гармонію пропорцій та починали розуміти мову одягу. 

 Велику роль в моєму фаховому 
зростанні, розвитку творчості та натхненні 
відіграє відвідування гуртка «Театр мод». 
На заняттях гуртка, ми відпрацьовуємо 
елементи «дефіле», вивчаємо тонкощі 
макіяжу, демонструємо вироби, 
виготовленні учнями ліцею на подіумах 
міста, приймаємо участь у різноманітних 
конкурсах, презентаціях і 
профорієнтаційних заходах. Кожен учень 
ліцею має можливість не тільки власноруч 
розробити модель «от кутюр», але й 
продемонструвати її перед глядачами на 
традиційному ліцейному святі-конкурсі 
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«Юність і Весна». Саме для цього заходу мною була розроблена колекція одягу із 
нетрадиційних матеріалів, яку демонстрували дівчата моєї групи. 

        Подібні заходи дають можливість у майбутньому 
присвятити себе модельному бізнесу. А маючи хист, 
енергію та бажання, можна досягти високих результатів. 
Так, завдяки відвідуванню вокального гуртка, я здобула 
титул «Міс карооке », на міському конкурсі «Молода 
господарка 2008», і була нагороджена туристичною 
путівкою в Закарпаття та іншими заохочувальними 
призами.  
 Зараз я проходжу виробничу практику в салоні мод 
«Майстер 7». З перших хвилин салон вражає своїми 
світлими та просторими цехами, які мають сучасне 
обладнання. Досвідчені майстри-наставники допомагають 
мені закріпити знання і вміння по виконанню різних 
операцій щодо виготовлення одягу з використанням  
новітніх технологій обробки, сучасною організацією 
праці. Працюючи в салоні, я ще раз переконалась, що 
обрала вірний шлях, адже своїми руками я створюю речі, 

які приносять задоволення і радість людям.  
 За три роки навчання я полюбила наш навчальний заклад наче рідну домівку. Щодо 
викладачів, то в мене не вистачає слів, щоб висловити їм любов, пошану та вдячність.  
      А мої друзі?.. Так, саме тут я їх і знайшла – вірних, добрих, веселих і талановитих. Для 
всіх нас ліцей – перший важливий крок до мрії, яка завдяки нашому навчальному закладу, 
стала реальністю. 
          Навчання в ліцеї я ще продовжую. На першому етапі я отримала професію «Кравець», 
на другому, тобто на четвертому курсі, - отримаю професію «Закрійник». Тільки отримавши 
інтегровану професію «Кравець, закрійник», я можу себе реалізувати як конкурентноспро-
можний робітник не тільки в межах нашої країни але й у будь-якій точці світу, виготовляючи 
різноманітні неповторні швейні вироби, і радіючи від того, що приношу задоволення своїм 
замовникам. 
       В моїх планах на майбутнє – організувати власну справу і досягти у ній найвищих 
вершин. 
  
 


