
Професія – 7433  Кравець 

Кваліфікація – 3,4 розряд 

Буде знати: асортимент одягу, сучасну 

технологію виконання ручних, 

машинних, волого-теплових операцій 

на різних видах матеріалів; вимоги 

державних стандартів, технічних умов 

до виготовлення швейних виробів; 

умовні позначення і крейдяні знаки на 

деталях виробів після примірок, 

відновлення крейдяних ліній та 

позначок; назви деталей крою, вимоги 

до їх якості; конструкцію та складові 

частини деталей виробів вказаного 

асортименту; швейні матеріали, їх призначення, основні властивості; призначення та властивості 

клейових матеріалів; будову і призначення швейних машин, прасок, інструментів, необхідних для 

виготовлення одягу; правила експлуатації швейного обладнання, види та призначення приладів 

малої механізації; способи лагодження одягу; етапи підготовки виробу до примірок; дефекти 

готових швейних виробів, причини їх виникнення, заходи з попередження та способи їх усунення. 

Основи образотворчої грамоти. 

Буде вміти: виготовляти швейні вироби ( халати, нічні сорочки, піжами, сукні, блузи, спідниці на 

підкладці, брюки чоловічі та жіночі без підкладки та на підкладці, чоловічі сорочки, жилети, 

жакети, піджаки, плащі, куртки, демісезонні пальта та напівпальта) за індивідуальними 

замовленнями або в бригаді з розподілом праці; виконувати всі види ручних робіт; виконувати всі 

види волого-теплових робіт з використанням сучасного обладнання ( з виконанням операцій 

декатування, відпарювання, зняття лас); з’єднувати машинними строчками деталі виробу (на 

універсальному та спеціальному швейному обладнанні); обробляти крайовими швами зрізи 

деталей; оздоблювати вироби строчками, додатковими деталями та фурнітурою; обробляти петлі 

ручним або машинним способами, пришивати ґудзики; готувати вироби до примірок 

індивідуально або в бригадах з розподілом праці; проводити лагодження швейних виробів 

середньої складності з використанням машинних та ручних робіт; виконувати та читати ескіз 

моделі; усувати неполадки в роботі швейного устаткування; чистити вироби в готовому вигляді. 

 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

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. 

 

Сфера професійного використання випускника: 

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. 

 


