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АНАЛІЗ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРИ  
ОЗНАЙОМЛЕННІ З ТЕХНІКОЮ І ТЕХНОЛОГІЄЮ СУЧАСНОГО 

ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИДІВ ПРАЦІ 

 
Освітня галузь «Технологія» повинна подати інформацію з низки на-

вчальних дисциплін. Починати треба з властивостей основних конструк-
ційних матеріалів і способів їх обробки. 

Проаналізуємо зміст вивчення сучасного швейного виробництва уч-
нями 5-9 класів в загальноосвітній школі. 

Для цього з програми для трудового навчання виділимо розділи і те-
ми, що стосуються цих питань і розглянемо послідовне їх вивчення. 

Аналіз даних свідчить, що ознайомлення з сучасним швейним виро-
бництвом, а саме технікою і технологічними процесами на швейному ви-
робництві починається в 5 класі. Учні отримують знання про найпошире-
ніші професії на виробництві, об’єкти праці, матеріали, інструменти. Вони 
вперше ознайомлюються з поняттям – «технологія», визначають техноло-
гію, як перетворюючу діяльність. В цьому класі учні знайомляться з 
об’єктами технологічної діяльності, відбором її в залежності від потреб 
людини, вивчають види інформаційних джерел про техніку і технологію 
[3, 10]. 

В шостому класі учні вивчають основні галузі народного господарс-
тва. Приклади технологій, що використовуються в них, знайомляться з ви-
дами технологічних процесів розкроювання та пошиття робочого одягу. 

Програмою сьомих класів для учнів передбачені знання з промисло-
вості як галузі матеріального виробництва. Учні вивчають види технологі-
чних процесів з розмічання та різання матеріалів. Знайомляться з електри-
фікованими знаряддями праці для різання матеріалів. Вчаться виконувати 
роботи обкрейдувальників, розкрійниць, контролерів. Учні ознайомлю-
ються з правилами роботи на електрифікованій швейній машині, вчаться 
виконувати на ній технологічні операції. 

В восьмому класі учні вивчають основні базові технології: механічні, 
хімічні, біологічні, енергетичні, інформаційні, знайомляться з професією 
модельєра-конструктора. В цьому класі учні отримують відомості про ефе-
ктивні способи механічного різання матеріалів на сучасному виробництві, 
вчаться виконувати типові розкладки [1, 4]. 

В дев’ятому класі проходить ознайомлення з перспективами розвит-
ку та вдосконалення технологій. Учні отримують знання з автоматизації, 
комп’ютеризації технологічних процесів, застосуванням промислових ро-
ботів. Програмою для цього класу передбачено вивчення застосування за-
конів біоніки в промисловості, виконання моделей і макетів з різних мате-



ріалів. 
Учні отримують знання про асортимент, сучасні напрямки оновлен-

ня асортименту. Знайомляться з правилами підбору фурнітури та оздоблю-
вальних матеріалів, професією конфекціонера. Учні вивчають сучасні не-
механічні способи розмічання та різання матеріалів (лазерне, плазмове та 
ін.), знайомляться з використанням комп’ютерної техніки для забезпечення 
розмічання і різання. 

Одержавши такі знання, випускник основної школи матиме базу для 
подальшого навчання у вибраному напрямі, йому буде легше знайти своє 
місце у житті, він без особливих затрат часу зможе освоїти будь-яку робо-
чу спеціальність і без особливих труднощів перейти, у разі необхідності, 
на роботу за суміжною спеціальністю. Це особливо важливо тому, що сві-
товий досвід показує, що через швидку зміну технологій людина повинна 
через кожні 4-5 років змінювати професію. 
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