Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного
навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7436 Швачка
2. Кваліфікація: швачка 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
методи, прийоми та послідовність виконання операцій простої складності з
обробки окремих деталей, вузлів та пошиття виробів з різних матеріалів;
типи швів, технічні умови та методи їх виконання;
види й властивості матеріалів;
принцип роботи, будову універсального та спеціального швейного
устаткування;
операції та режими виконання волого-теплової обробки;
принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;
норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої
санітарії та особистої гігієни;
вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.
Повинен уміти:
виконувати на машинах або вручну операції простої складності з пошиття
виробів із різних матеріалів;
виконувати операції з обслуговування універсальних та спеціальних швейних
машин;
усувати дрібні неполадки у роботі устаткування, яке обслуговується;
контролювати відповідність кольору деталей виробів, прикладних матеріалів,
ниток;
контролювати якість виконаних операцій та усувати дефекти при їх
виникненні.
4. Загальнопрофесійні вимоги:
Повинен:
раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати
і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації

осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
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6. Сфера професійного використання випускника
Виробництво одягу. Виробництво одягу, крім хутряного.
(КВЕД 2010, секція-С, розділ-14).
7. Специфічні вимоги :
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

