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Перелік 

тем  дипломних робіт для учнів випускних груп, які навчають 

за професією „кравець” 

 
1. Різновидності складок, їх обробка. 

2. Обробка клапанів, листочок. 

3. Різновидності петельок, їх обробка. 

4. Обробка деталей з кокетками. 

5. Обробка прорізної кишені з клапаном. 

6. Обробка прорізної кишені з листочкою з настрочними кінцями. 

7. Обробка прорізної кишені з листочкою з вшивними  кінцями.  

8. Обробка прорізної кишені з клапаном і двома обшивками. 

9. Обробка прорізної кишені в „рамку”. 

10. Обробка верхньої кишені з листочкою. 

11. Обробка накладних кишеніь і з’єднання їх з пілочками. 

12. Обробка складних накладних кишеніь і з’єднання їх з пілочками. 

13. Обробка кишень в швах на пілочках. 

14. Обробка кишень в швах передніх половинок брюк. 

15. Обробка прорізних кишень на передніх половинках брюк. 

16. Обробка задньої кишені в брюках. 

17. Обробка верхнього зрізу спідниці ( пришивним поясом, корсажною 

стрічкою, обшивкою, підкройним пришивним поясом).  

18. Обробка верхнього зрізу брюк пришивним поясом (без пояса) 

19. Обробка застібки в спідниці  на тасьму-блискавку . 

20. Обробка застібки в брюках на тасьму-блискавку . 

21. Обробка низу брюк ( спідниці). 

22. Обробка застібки обшивками – підбортами на переді ліфа. 

23.  Обробка застібки вшивними планками на переді ліфа. 

24. Обробка застібки в «рамку» обшивками – підбортами на переді ліфа. 

25. Обробка бортів настрочними планками. 

26. Обробка бортів відрізними ( суцільнокроєними)підбортами. 

27. Обробка потаємної застібки на переді ліфа. 

28. Обробка застібки на тасьму – блискавку на переді ліфа. 

29. Обробка застібки з використанням навісних петель на переді ( спинці) 

ліфа. 

30. Обробка потаємної застібки в пальті. 

31. Обробка застібки в куртці. 



32. Обробка спинки д/с пальта зі шлицею ( кокеткою, складками, 

рельєфами). 

33. Обробка бортів у пальті в „чистий край”( з оздоблювальною строчкою). 

34. Обробка відкладного коміра і з’єднання його з горловиною в легкому 

одязі. 

35. Обробка коміра – стійки та з’єднання його з горловиною. 

36. Обробка коміра суцільнокроєного з підбортами і пілочками. 

37. Обробка коміра в д/с пальті. 

38. Обробка відкладного коміра і з’єднання його з горловиною в д/с пальті. 

39. Обробка коміра в чоловічих піджаках і з’єднання його з горловиною. 

40. Обробка коміра в зимовому пальті і з’єднання його з горловиною. 

41. Обробка горловини виробу без коміра 

42. Обробка двошовних рукавів. 

43.  Обробка рукавів з простроченими шлицями. 

44.   Обробка рукавів з відкритими шлицями. 

45. Обробка рукавів з відлітними шлицями. 

46.  Обробка рукавів з відкладними  манжетами. 

47. Обробка рукавів з пришивними  манжетами. 

48. Обробка рукавів в зимовому пальті. 

49. Обробка рукавів з відкладними  манжетами в легкому одязі. 

50. Обробка рукавів з пришивними  манжетами в легкому одязі. 

51. Обробка низу рукавів без манжет в легкому одязі. 

52. З’єднання рукавів з проймами. Обробка пройм. 

53.  Обробка рукавів покрою « реглан», з’єднання їх з проймами. 

54. Обробка пройм у виробах без рукавів. 

55. Обробка підкладки, з’єднання її з верхом пальта ( піджака, жакета). 

56. Обробка підкладки з утеплювальною прокладкою та з’єднання з 

виробом. 

57. Обробка пілочок жилета. 

58. Обробка бортів, низу і пройм жилета. 

59. Обробка спинки жилета.З’єднання пілочок зі спинкою жилета.  

 


