
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 17 

Дата: 01.06.2022 

Тема:  Етностиль в одязі 

Мета: Охарактеризувати етностиль в одязі; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, 

пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Стиль New Look запропонував Кристіан Діор 1947 року. Це надзвичайно жіночний 

та романтичний стиль. Сукні New Look мають витончений силует, що нагадує бутони 

тюльпанів, конвалій. Ці образи неодноразово надихали дизайнерів та поверталися в моду. 

Цікава історія походження назви «светр». Справа в тому, що цей елемент гардероба 

з'явився в Європі в XIX столітті як засіб для схуднення. Светри в'язали з товстої вовни, тому 

під час фізичних навантажень вони сприяли потовиділенню. Саме від англійського дієслова 

to sweat — «потіти» і виникла звична для нас назва. 

Моряки «подарували» світовій моді не тільки брюки-кльош і тільняшки, а й один із 

найпопулярніших сьогодні елементів одягу — звичайну футболку. 

Безпосередньо виготовленням одягу з конкретного матеріалу займаються кравці. 

Кравець — це спеціаліст, який виконує технологічну обробку будь-якого, навіть 

найскладнішого, вузла одягу і збирає його деталі в готовий виріб. Він здійснює пошиття 

вручну або на різних універсальних та спеціальних машинах. 

Сучасний кравець має бути високоосвіченим фахівцем, який, окрім умілого 

володіння набором механічних операцій, повинен знати асортимент одягу, мати художній 

смак, орієнтуватися в останніх тенденціях моди. 

Кравець має знати складові деталей виробів та їхню конструкцію, прийоми 

регулювання й налагодження машин, пристосувань, інструментів. Кравцеві необхідні 

знання з математики, креслення, фізіології й анатомії людини, навички малювання. 

Зазвичай кравці працюють у парі із закрійником. Якщо кравець працює 

індивідуально, то він виконує роботу закрійника (побудова кресленика виробу, 

виготовлення лекал і розкрій). 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Хто такі кравці?  

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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