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Удосконалення професійних компетенцій учнів шляхом
використання інноваційних дидактичних засобів на
уроках з предмета “Основи конструювання одягу”

Впровадження робочих зошитів у 
навчальний процес



МЕТА ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

3.Підвищення якості навчання шляхом 
зацікавленості учня  у виконанні аудиторних, 
домашніх та самостійних робіт у спеціально 

відведеному зошиті, який оформлений у вигляді 
конспекту  та завдань.

1. Стимулювання ритмічної роботи учня.

4. Створення умов для ведення конспектів 
на прикладі структури робочого зошиту.

2. Підвищення мотивації учнів до 
систематичної активної  роботи.

Оптимізація та підвищення ефективності навчально-
пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах навчального

процесу, а також:



СТРУКТУРА РОБОЧОГО ЗОШИТУ

1. Дата проведення заняття;
2. Тема лекції;
3. План лекції або перелік основних теоретичних та прикладних
проблем лекції;
4. Розташування лекційного матеріалу з виділенням місця для 
доповнення конспекту;
5. Розділ для конспектування, який може включати складні ілюстрації,
схеми, таблиці, довідкові дані;
6. Розділ для виконання вправ на закріплення лекційного матеріалу;
7. Розділ із домашнім завданням;
8. Додатки.



За своїм призначенням
робочі зошити 

поділяються для
учнів та для викладача.

Робочий зошит
ВИКЛАДАЧА

має той самий зміст,
що й зошит учня, 
але з розширеним 

змістом, виконаним
практичним та 

домашнім завданням, 
відповідями на

запитання



Приклад побудови
туніки для сну по

пунктах. 
На кожному

окремому аркуші
відображено побудову

окремої лінії 
конструкції.



Кінцевий результат
побудови туніки після

застосування
технічного 

моделювання.



Перші сторінки
робочого зошиту для

УЧНІВ 
Містять

ТЕМУ УРОКУ
та ЛЕКЦІЙНИЙ 

МАТЕРІАЛ, 
який  викладається

в усній формі. 



Для відпрацювання 
нового матеріалу
в робочий зошит 

включені
ПРАКТИЧНІ 

ЗАНЯТТЯ
за пройденою темою.



Для закріплення
отриманих знань в

робочих зошитах
відведене місце

для виконання 
ДОМАШНЬОГО

ЗАВДАННЯ.



Робочий зошит 
може містити

ДОДАТКИ 
з допоміжними

схемами або 
таблицями.



Приклади використання робочих 
зошитів під час проведення уроків 

“Основи конструювання одягу”.

ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ НА УРОКАХ

Використання 
робочого зошиту 

слухачем дистанційної 
форми навчання.



1. Навчальна функція: допомагає педагогу керувати навчальною
діяльністю учнів, сприяє формуванню в них необхідних знань, 
практичних вмінь та навичок.

2. Розвиваюча функція: може бути інструментом у розвитку мислення
учнів через спеціально розроблені завдання та вправи творчого
характеру; сприяє розвитку стійкої уваги учнів на занятті.

5. Раціоналізуюча функція: 
раціоналізує навчальну роботу учнів
і викладача, забезпечує доцільне
використання навчального часу.

3. Виховна функція: 
Систематичне заповнення
робочого зошиту впливає на 
формування наступних якостей
учнів: організованості,
дисциплінованості, акуратності, 
сумлінності, працьовитості, 
наполегливості, дбайливості

4. Контролююча функція: може
бути використано для контролю 
знань і вмінь учнів

ФУНКЦІЇ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ 



ВИСНОВКИ
щодо впровадження робочих зошитів у 

навчальний процес

Впровадження робочих зошитів в групах денної та дистанційної
форм навчання за професіями «Кравець, закрійник» дає позитивні
результати: учні більш зосереджено засвоюють новий матеріал, із
задоволенням виконують аудиторні, самостійні та домашні завдання.

Використання робочих зошитів може бути корисним не лише під час
проведення теоретичних занять, а й під час виробничого навчання.

Дану розробку рекомендовано використовувати на уроках
теоретичного та виробничого навчання; пропоную використовувати її
і для інших предметів швейного профілю, а саме:
«Технологія виготовлення одягу»,
«Матеріалознавство», 

«Обладнання». 



Використання інтерактивної дошки надає
можливість підсилити наочність викладеного
матеріалу, робить урок живим, а також посилює
зацікавленість учнів та дозволяє поліпшити
запам'ятовування навчального матеріалу.

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ З ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ» ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

ІКТ ТА ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ



Інтерактивна дошка є дуже гарної заміною звичайної дошки. Ніякої
крейди та брудних рук.

Під час викладання можна використовувати різні кольори,
товщину ліній, автоматично виконувати підписи.

Найважливіший позитивний момент використання такої дошки -
всі зарисовки, які виконані від руки, можна зберігати в електронному
вигляді та використовувати для подальшої роботи.



Демонстрація конструкції виробу за допомогою
інтерактивної дошки під час проведення  уроку

з використанням робочого зошиту



ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
ОДЯГУ  В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР ASSYST ТА
3D МОДЕЛЮВАННЯ 



РОЗРОБКА БАЗОВИХ ТА ПОХІДНИХ ДЕТАЛЕЙ 
КОНСТРУКЦІЇ В ПРОГРАМІ CAD



Допомагає виконувати розкладку лекал розроблених деталей 
автоматичним або ручним способом.

ПРОГРАМА “РОЗКЛАДНИК”



Надає можливість виконати примірку виробу до його пошиття 
шляхом одягнення на віртуальний 3D аватар.

ПРОГРАМА 3D МОДЕЛЮВАННЯ



Виконувати  3D примірку виробу можна  як на жіночому,
так і на чоловічому манекені.



ПИСЬМОВІ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ РОБОТИ –
РЕЗУЛЬТАТ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, УМІНЬ



ПИСЬМОВІ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ РОБОТИ –
РЕЗУЛЬТАТ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, УМІНЬ



ПИСЬМОВІ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ РОБОТИ –
РЕЗУЛЬТАТ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, УМІНЬ



ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ 
ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

Виконання екзаменаційних письмових робіт є підготовчим етапом до 
творчої (випускної) роботи – створення колекції одягу. 



ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВОЇ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ХУДОЖНЬО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Ескіз моделі, що розробляється, та технічний малюнок виробу.



КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

Розмірні ознаки та характеристика фігури, на яку розробляється 
заданий виріб; вибір прибавок для побудови конструкції, їх розподіл; 

опис зовнішнього виду моделі; обгрунтування вибору матеріалів.



КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

Обґрунтування вибору основних матеріалів, підкладки, клейового 
матеріалу, оздоблення та фурнітури в залежності від моделі одягу.



КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

Побудова креслення базової та модельної конструкції 
виробу, що розробляється.



КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

Виготовлення робочих лекал та експериментальної розкладки.



ОХОРОНА ПРАЦІ

Містить основні положення щодо охорони праці для закрійника.



ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА  -
КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ “КВІТКА ДУША”

Комплекти жіночого та дитячого одягу з використанням 
національних мотивів – від ескізу до втілення…



АЛГОРИТМ   РОБОТИ    НАД    КОЛЕКЦІЄЮ

Ідея
• Перегляди колекцій відомих дизайнерів, аналіз тенденцій 

поточного сезону, натхнення, аналіз тканин в магазинах.

Малюнок

• Складання колажів, прорисовка ескізів майбутньої колекції в 
самих дрібних деталях. 

• Створення робочих ескізів кожного елементу колекції.

Втілення

• Вибір тканин, прикладних матеріалів, фурнітури, аксесуарів.
• Відпрацювання  складних конструкцій шляхом використання 

макетів або  за допомогою макетування.
• Пошиття виробів. 



ПОЗАКЛАСНА ГУРТКОВА РОБОТА - МАКЕТУВАННЯ



ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНІЧНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ

ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ФОРМ ОДЯГУ

Розробка конструкції спідниці із запахом та
асиметричними складами по верхньому зрізу 

на основі прямої двошовної спідниці.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНІЧНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ

ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ФОРМ ОДЯГУ

Розробка конструкції спідниці з асиметричним 
нижнім зрізом на основі спідниці-сонце.



Заключний етап створення колекції – творчий показ за участю 
народного театру мод ДНЗ  «ЗВПУМС».



ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ВЛАСНОГО ІНТЕРНЕТ-БЛОГУ



ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ВЛАСНОГО ІНТЕРНЕТ-БЛОГУ



м. Запоріжжя
2017

Дякую за увагу!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	СТРУКТУРА РОБОЧОГО ЗОШИТУ
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	���ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ  В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС��
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	���ПИСЬМОВІ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ РОБОТИ –� РЕЗУЛЬТАТ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, УМІНЬ��
	���ПИСЬМОВІ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ РОБОТИ –� РЕЗУЛЬТАТ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, УМІНЬ��
	���ПИСЬМОВІ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ РОБОТИ –� РЕЗУЛЬТАТ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, УМІНЬ��
	���ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ �ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ��
	���ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВОЇ� ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ�ХУДОЖНЬО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА��
	���КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА��
	���КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА��
	���КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА��
	���КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА��
	���ОХОРОНА ПРАЦІ��
	����ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА  -� КОЛЕКЦІЯ ОДЯГУ “КВІТКА ДУША”��
	����АЛГОРИТМ   РОБОТИ    НАД    КОЛЕКЦІЄЮ��
	Слайд номер 37
	����ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ� ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ФОРМ ОДЯГУ��
	����ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАКЕТУВАННЯ� ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ФОРМ ОДЯГУ��
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43

