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Код 

компе

тентн

ості 

Навчальний модуль 

Зміст компетентності                

Кількі

сть 

годин 

Усього 

З П К В Ш В – базовий блок 

Вступ. Історія розвитку 

машинної вишивки 

Історія розвитку машинної вишивки. 

Знайомство з кваліфікаційною 

характеристикою і програмою предмета 

1 

 
Матеріали та 

інструменти машинної 

вишивки 

Інструменти і пристрої для виконання машинної 

вишивки: голки, ножиці, п’яльця, дирокол. 

Правила добору голок і ниток відповідно 

матеріалу, який оздоблюється 

2 

 Технологія виконання 

машинних строчок та 

швів 

Види машинних строчок: пряма, ламана, 

вісімка, вилюшка. 

Види машинних швів: бісерний, насип, луска, 

гладдєвий валик.  

2 

 Технологія перенесення 

малюнка на тканину 

Способи перенесення малюнка на тканину: за 

допомогою копіювального паперу, трафарету, 

машинної строчки, термоперевідного малюнка 

5 

 Технологія виконання 

машинної ажурної 

вишивки простої 

складності 

Технологія виконання ажурної вишивки без 

брид (просте вирізування). Послідовність 

виконання ажурної вишивки за малюнком 

6 

 Технологія виконання 

машинної ажурної 

вишивки простої та 

середньої складності 

Технологія виконання простих та складних 

брид, павуків машинної ажурної вишивки. Види 

ажурних сіток: проста, дрібна, з ляхівкою, з 

павуками. 

8 

  Усього годин 24 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Спеціальна технологія машинної вишивки» 

 

Професія: Вишивальник 

Код: 8263    

Кваліфікація: Базовий блок 

Тема 1. Вступ. Історія розвитку машинної вишивки 

Історія розвитку машинної вишивки. 

Знайомство з кваліфікаційною характеристикою і програмою предмета. 

Тема 2. Матеріали та інструменти машинної вишивки 

Матеріали для машинної вишивки: тканина, нитки. 

Інструменти і пристрої для виконання машинної вишивки: голки, ножиці, 

п’яльця, дирокол. 

Правила добору голок і ниток відповідно матеріалу, який оздоблюється. 

Обладнання машинної вишивки. Робоче місце вишивальниці машинної 

вишивки. Безпека праці під час виконання машинної вишивки. Прийоми 

зап’ялення матеріалу в п’яльці. 

Тема 3. Технологія виконання машинних строчок та швів 

Види машинних строчок: пряма, ламана, вісімка, вилюшка. 

Види машинних швів: бісерний, насип, луска, гладдєвий валик. Технологія 

виконання строчок і швів, гладдєвого валика без нитки-прокладки та з нею. 

Призначення строчок та швів. Дефекти, причини виникнення та методи 

усунення. 

Тема 4. Технологія перенесення малюнка на тканину 

Способи перенесення малюнка на тканину: за допомогою копіювального 

паперу, трафарету, машинної строчки, термоперевідного малюнка. Технологічні 

прийоми виконання. Вимоги до якості виконання, види дефектів. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Технологія нанесення малюнка на тканину заданими способами. 

Тема 5. Технологія виконання машинної ажурної вишивки простої 

складності 

Призначення і застосування машинної ажурної вишивки. 

Технологія виконання ажурної вишивки без брид (просте вирізування). 

Послідовність виконання ажурної вишивки за малюнком. Прийоми вирізування 

тканини спеціальними ножицями. 



Дефекти, причини їх виникнення та методи усунення. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Складання схем послідовного виконання ажурної вишивки простої 

складності (згідно заданого малюнка). 

Тема 6. Технологія виконання машинної ажурної вишивки простої та 

середньої складності 

Технологія виконання простих та складних брид, павуків машинної ажурної 

вишивки. Дефекти, причини їх виникнення та методи усунення. 

Види ажурних сіток: проста, дрібна, з ляхівкою, з павуками, розміщеними у 

шаховому порядку, з павуками та вузликами. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Визначення на зразках дефектів машинної ажурної вишивки. 
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Поурочно-тематичний план з предмета 
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Професія: Вишивальник 

Код: 8263  

Кваліфікація: Базовий блок 

№ 

з/

п 

Назва теми Тип уроку Засоби 

наочності 

д/з 

 Тема 1. Вступ. Історія 

розвитку машинної 

вишивки 

   

1 Історія розвитку машинної 

вишивки. 

 

Комбінований Книги,  

альбоми 

В.О.Радкевич 

«Техноло   

гія вишивки» 

Написати 

реферат. 

 Тема 2. Матеріали та інстр

ументи машинної вишивки 

   

2 Матеріали для машинної 

вишивки 

Засвоєння 

нових знань 

Зразки Вивчити тему 

3 Інструменти і пристрої для 

виконання машинної 

вишивки 

Комбінований Книги Ст. 134-135 

 Тема 3. Технологія 

виконання машинних 

строчок та швів 

   

4 Технологія виконання 

строчок і швів 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст. 137-139 

5  Дефекти, причини виникнеy 

ня та методи усунення. 

Комбінований Книги Вивчити тему 

 Тема 4. Технологія перенес

ення малюнка на тканину 

   

6 Способи перенесення 

малюнка на тканину 

Комбінований Зразки Ст. 190, 193 



7 Технологічні прийоми 

виконання 

Комбінований Книги Вивчити тему 

8 Вимоги до якості виконання, 

види дефектів 

Комбінований Книги Вивчити тему 

9 Технологія нанесення 

малюнка на тканину 

заданими способами 

Комбінований Малюнки Повторити 

тему 

10 Технологія нанесення 

малюнка на тканину 

заданими способами. 

Комбінований Малюнки Повторити 

тему 

 Тема 5. Технологія 

виконання машинної 

ажурної вишивки простої 

складності 

   

11 Призначення і застосування 

машинної ажурної вишивки 

Засвоєння 

нових знань 

Книги Ст. 151 

12 Технологія виконання 

ажурної вишивки без брид 

(просте вирізування) 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст. 151-152 

13 Послідовність виконання 

ажурної вишивки за 

малюнком 

Комбінований Зразки Вивчити тему 

14 Прийоми вирізування ткани

ни спеціальними ножицями. 

Комбінований Зразки Вивчити тему 

15 Дефекти, причини їх виникн

ення та методи усунення. 

Комбінований Книги Вивчити тему 

16 Складання схем 

послідовного виконання 

ажурної вишивки 

Комбінований Зразки Домалювати 

схему 

 
Тема 6. Технологія 

виконання машинної 

ажурної вишивки простої 

та середньої складності 

  
В.О. Радкевич  

«Технологія 

 Вишивки» 

17 Технологія виконання 

простих настрочних брид 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст.151 

18 Технологія виконання брид з 

ниткою-прокладкою 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст.151,154 

19 Технологія виконання брид з

 павуками 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст.153,155 

20 Складання схем 

послідовного виконання 

малюнка ажурної вишивки з 

бридами та павуками 

Комбінований Інструкці

йні 

картки 

Скласти схему 

21 Технологія виконання 

простої, дрібної сітки 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст.153,157 



22 Технологія виконання сітки 

з ляхівкою 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст.159 

23 Технологія виконання сітки 

з павуками 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст.153,158 

24 Технологія виконання сітки 

з павуками та вузликами 

Комбінований Відшиті 

зразки 

Ст.158-159 
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