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Перелік 

тем дипломних  робіт, професія “кравець” 

 

1. Технологія обробки складок. 

2. Технологія обробки листочок. 

3. Технологія обробки деталей з кокетками. 

4. Технологія обробки петельок. 

5. Технологія обробки прорізної кишені в “рамку”. 

6. Технологія обробки прорізної кишені з листочкою з настрочними 

кінцями. 

7. Технологія обробки прорізної кишені з листочкою з вшивними кінцями. 

8. Технологія обробки  накладних кишень і з’єднання їх з пілочками. 

9. Технологія обробки  складних накладних кишень і з’єднання їх з 

пілочками. 

10. Технологія обробки  кишень в швах на пілочках. 

11. Технологія обробки  кишень в швах передніх половинок брюк. 

12. Технологія обробки прорізних кишень на передніх половинках брюк. 

13. Технологія обробки задньої кишені в брюках. 

14. Технологія обробки верхнього зрізу спідниці без пояса. 

15. Технологія обробки верхнього зрізу спідниці  з поясом. 

16. Технологія обробки застібки в спідниці на тасьму-блискавку. 

17. Технологія обробки верхнього зрізу брюк з пришивним  поясом. 

18. Технологія обробки верхнього зрізу брюк без пояса. 

19. Технологія обробки  застібки в брюках на тасьму-блискавку. 

20. Технологія обробки  низу брюк. 

21. Технологія обробки низу  спідниці. 

22. Технологія обробки кокеток та з’єднання їх з основною деталлю. 

23. Технологія обробки застібки в рамку обшивками-підбортами. 

24. Технологія обробки  застібки вшивними  планками. 

25. Технологія обробки застібки настрочними планками. 

26. Технологія обробки переду ліфа підбортами. 

27. Технологія обробки потаємної застібки на ліфі. 

28. Технологія обробки застібки на тасьму-блискавку на переді ліфа. 

29.  Технологія обробки пілочки з застібкою на тасьму-блискавку по всій 

довжині. 

30. Технологія обробки застібки обшивками-підбортами в легкому одязі. 

31. Технологія обробки застібки з використанням навісних петель на спинці 

ліфа.   



32.  Технологія обробки відкладного коміра і з’єднання його з горловиною в 

легкому одязі. 

33. Технологія обробки відкладного коміра з відрізною стійкою. 

34. Технологія обробки відкладного коміра і з’єднання його з горловиною в 

жакеті. 

35. Технологія обробки  коміра суцільнокроєного з підбортами і пілочками. 

36.  Технологія обробки коміра-стійки і з’єднання його з горловиною виробу. 

37.  Технологія обробки  фантазійного коміра і з’єднання його з горловиною     

      виробу. 

38. Технологія обробки  фантазійного коміра і з’єднання його з горловиною     

      виробу. 

39. Технологія обробки горловини виробу без коміра. 

40. Технологія обробки горловини виробу обшивкою – кокеткою. 

41. Технологія обробки двошовних рукавів. 

42. Технологія обробки рукавів з відкладними манжетами. 

43. Технологія обробки рукавів з пришивними манжетами. 

44. Технологія обробки низу рукавів без манжет в легкому одязі. 

45. Технологія обробки пройм у виробах без рукавів. 

46. Технологія з’єднання рукавів з проймами. Обробка пройм. 

47. Технологія обробки рукавів покрою реглан, з’єднання їх з проймою. 

48. Технологія з’єднання ліфа з спідницею. 

49.  Технологія обробки низу нічної сорочки з оборкою. 

50.  Технологія виготовлення шортів. 

 

Перелік  тем дипломних робіт, професія “закрійник” 

 

1. Розробка конструкції сорочки нічної жіночої з суцільно кроєним рукавом. 

2. Розробка конструкції сорочки нічної жіночої з рукавом сорочкового типу. 

3. Розробка конструкції сорочки нічної жіночої на бретелях. 

4. Розробка конструкції сорочки нічної жіночої без рукавів. 

5. Розробка конструкції сорочки чоловічої нижньої. 

6. Розробка конструкції сорочки чоловічої нижньої з кокеткою. 

7. Розробка конструкції піжами жіночої літньої. 

8. Розробка конструкції піжами жіночої зимової. 

9. Розробка конструкції піжами жіночої із трикотажного полотна. 

10. Розробка конструкції піжами чоловічої. 

11. Розробка конструкції штанів чоловічих піжамних. 

12. Розробка конструкції спідниць жіночих нижніх різних моделей. 

13. Розробка конструкції  спідниці жіночої кльошової нижньої. 

14. Розробка конструкції блузи жіночої на основі корсетних виробів. 

15. Розробка конструкції блузи жіночої  з вшивним рукавом на основі 

корсетних виробів. 

16.  Розробка конструкції сукні жіночої на основі корсетних виробів. 

17. Розробка конструкції сарафана жіночого на основі корсетних виробів. 

18. Розробка конструкції жакета жіночого на основі корсетних виробів. 

19. Розробка конструкції жакета жіночого  з вшивним рукавом на основі 

корсетних виробів. 

20. Розробка конструкції брюк чоловічих спортивних. 



21. Розробка конструкції корсета жіночого. 

22. Розробка конструкції гарнітура жіночого: трусів та бюстгальтера. 

23. Розробка конструкції гарнітура жіночого: пан талонів та бюстгальтера. 

24. Розробка конструкції боді-корсета. 

25. Розробка конструкції боді з вшивним рукавом. 

26. Розробка конструкції боді на бретелях. 

27. Розробка конструкції грації. 

28. Розробка конструкції напівграції. 

29. Розробка конструкції бюстгальтера-комбінації. 

30. Розробка конструкції  трусів-корсета. 

31. Розробка конструкції сорочки нічної жіночої з рукавом реглан. 

 

Перелік 

тем творчих  робіт, професія “кравець;закрійник” 

 

1. Розробка конструкції та виготовлення колекції жіночих суконь на основі 

корсетних виробів. 

2. Розробка конструкції та виготовлення  колекції жіночих сарафанів на 

основі корсетних виробів. 

3. Розробка конструкції та виготовлення  колекції жіночих блуз на основі 

корсетних виробів. 

4. Розробка конструкції та виготовлення  весільних суконь на основі 

корсетних виробів. 

5. Розробка конструкції та виготовлення колекції піжам жіночих.  

6. Розробка конструкції та виготовлення колекції сорочок нічних жіночих.  

7. Розробка конструкції та виготовлення колекції моделей спецодягу для 

медичних працівників.  

8. Розробка конструкції та виготовлення колекції моделей спецодягу для 

кухарів-кондитерів. 


