КРАВЕЦЬ
Сфера діяльності: «людина – техніка»
Кравець
–
це
спеціаліст,
який
займається
виготовленням
моделей,
зразків,
виробів
верхнього
одягу, легкого плаття,
хутряних виробів, білизни і виробів верхнього
трикотажу за індивідуальними замовленнями.
Професія кравця – це втілення краси, сучасного
художнього стилю. Кравець може допомогти знайти свій
стиль, свою модель, дати ділову пораду щодо вибору
одягу. Професія кравця одночасно є однією з
найдавніших і найсучасніших, бо потреба в кравецьких
послугах існує постійно. Кінцевим продуктом праці
кравця є найрізноманітніше вбрання, без якого
неможливо обійтись: жіноче, чоловіче і дитяче; зимове,
літнє і демісезонне.
Сенс професії кравця, як і багатьох інших професій
сфери обслуговування, дійсно полягає в тому, щоб
приносити людям радість.
Кравець повинен знати і вміти:
прийоми і способи виконання ручних, машинних
та прасувальних робіт усіх видів;

виконувати всі види робіт щодо виготовлення
одягу
за
стандартними
та
індивідуальними
замовленнями;
вибирати
(моделювати) фасони
одягу відповідно до
тенденції
моди,
особливостей
фігури
замовника
чи
властивостей тканини;
знімати мірку із
замовника і виготовляти відповідні лекала для
подальшого розкрою обраного фасону чи моделі;
робити розкрій тканини;
знати асортимент одягу, конструкцію і деталі
виробів, властивості та особливості різних видів
тканини;
призначення
та
кравецькі
властивості
застосовуваних матеріалів, види і пристрій машин,
пристосувань, інструментів, прийоми налагодження і
регулювання;
знати технологію виготовлення швейних виробів з
різних видів матеріалів; знати основи матеріалознавства,
конструювання,
моделювання
та
технології
виготовлення швейних виробів.
Вимоги до індивідуально – психологічних
особливостей
 схильність до творчої діяльності
 здатність до нестандартного мислення

 розвинутий окомір
 художній смак, почуття стилю
 уміння спілкуватись з клієнтами
 посидючості
 терпіння
Кравцями можуть працювати як жінки, так і чоловіки
без вікових обмежень. Вони мають можливість
працювати не тільки на підприємствах, в ательє, але й
удома.
Медичні обмеження до професії:
 захворювання органів зору;
 алергічні захворювання;
 порушення координації рухів рук.
Шляхи отримання професій:
 навчання в професійно-технічному навчальному
закладі з досвідом роботи на виробництві;
 вдосконалення знань з професії в коледжах та
вищих навчальних закладах.

Сумісні професії: модельєр-конструктор, закрійник,
швачка, вишивальник, викладач в коледжі, школі, на
курсах.
Ринок праці
Професія дає можливість працювати на виробництві,
займатися індивідуальною трудовою діяльністю,
надомною працею.
Рівень заробітної плати залежить від фінансового
стану підприємства, форми власності, кількості та якості
продукції, що випускається, кваліфікації працівника.
Взагалі, заробітна плата швачки досить висока. Ризик
безробіття – мінімальний.

