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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията „Шивач”, специалност
„Шивачество”, обучаваният трябва да придобие
знания за:
• основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични
предпазни средства при работа с машини, използвани в шевното производство ;
• правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на
труда;
• договорните отношения между работодател и работник и йерархическите
взаимоотношения между длъжностните лица във фирмата;
• изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи
дейностите в занаятчийското производство;
• видовете текстилни материали – техните свойства, дефекти и приложения;
• видовете помощни материали и тяхното приложение;
• видовете ръчни инструменти и приспособления и тяхното приложение;
• специфичната терминология,използвана в производството на облекло;
• основните видове шевни машини – принцип на работа и приложение;
• технологичната последователност за изработване на детайли от облекло и изделия с
битово предназначение;
• видовете гладачни и подлепващи съоръжения и техния принцип на действие.
умения да:
• работи в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на конкретните
задачи;
• се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на възложените задачи;
• осъществява ефективни комуникации с колеги, клиенти и прекия си ръководител;
• разпознава и използва текстилни и помощни материали, материали за украса, конци,
копчета и др.;
• работи с основните видове шевни и спомагателни машини, спазвайки изискванията
за техника за безопасност;
• извършва ръчни операции:пришиване на копчета,подшиване на подгъви, оплитане и
прорязване на илици и др.;
• изработва детайли на облекло в съответствие с технологичните изисквания;
• изработва изделия с битово предназначение:покривки, пердета, постелъчно бельо и
др.;
• прави репарации на облекло;
• подлепва детайли в съответствие с технологичните изисквания;
• извършва гладачни операции, в съответствие с технологичните изисквания;
• работи със съоръжения за влаготоплинна обработка;
• спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, желаещи да се включат в обученията:
 лицата да са навършили 16 години;
 Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско
свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава, не му е
противопоказна.
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
 начален етап на основното образование или успешно завършен курс за
ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта
 За обучение по професията "Шивач" с придобиване на първа степен на
професионална квалификация не се изисква предишна професионална
квалификация или професионален опит.
ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ УСПЕШНО
НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ДА ЗАЕМАТ СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:






Работник, ръчна изработка на облекла
Шивач, мъжко/дамско облекло
Работник, спомагателни шивашки дейност
Шивач
Шивач, драперии/пердета

Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Шивач"
може да продължи обучението си за придобиване на втора степен на професионална
квалификация по професията "Оператор в производството на облекло" или на трета
степен по професиите "Моделиер-технолог на облекло" или по специалност "Моден
дизайн" от професия "Дизайнер" (ако отговаря на изискванията за входящо
образователно равнище, определени в ЗПОО).
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ІІ. УЧЕБЕН ПЛАН

№

Общ брой
учебни
часове

Наименование на модулите

От тях:
теория

практика
150

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА
ПОДГОТОВКА

300

150

А. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА
ПОДГОТОВКА

24

24

8
8

8
8

4

4

4

4

20

20

20

20

196

66

12
18
20
90

12
18
20

1.1.
1.2.

Здравословни и безопасни условия на труд
Трудово-правно законодателство
Мотивация и комуникации в трудовата
1.3.
дейност
1.5. Икономика
Б. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
2.1. Декоративно рисуване
В. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
3.1. Материалознание
3.2. Шевни машини и съоръжения
3.4. Подготовка и контрол на продукцията
3.5. Учебна практика
- по технология на облеклото от текстил
3.6. Производствена практика
Г. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
Шевни машини и съоръжения
Технология на облекло от текстил
ВСИЧКО А+Б+В+Г
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40
60
12
48
360

130

90

40
12
28
165

40
20
20
195
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IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на първа степен на
професионална квалификация по професията „Шивач” , специалност „Шивачество”.
2. Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно.
Оценките се поставят по шестобалната система
3. Професионалното обучение за придобиване на първа степен на професионална
квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на
професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на
оценяване.
4. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с
държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по
професията.
5. Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за
професионална квалификация съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за
системата на народната просвета.
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