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             МИСТЕЦТВО КРОЮ І ШИТТЯ 

Якщо справа по душі 
ЛЮДЯМ ДУЖЕ НЕ ВИСТАЧАЄ КРАСИ. 

 НАШІ ПРИВІЛЕЇ В ТОМУ, ЩО МИ ЗДАТНІ ЦЮ  

КРАСУ ПОДАРУВАТИ САМИМ СОБІ. 
 

             Розмова у нас з 

вами піде про 

"мистецтво крою і 

шиття", - вірніше про 

професію КРАВЦЯ.  

 Одяг – частина 

матеріальної і духовної 

культури людини. Одяг – це 

речі для щоденного вжитку і 

твори мистецтва, що 

створюються винятково для 

демонстрації на подіумі. 

Навіть в давні часи людина – 

винахідник одягу – не 

розглядала його  лише як 

засіб захисту від холоду. 

Найдавніший одяг був 

технологічно довершеним  і 

по своєму гарним. 

 Всі: чоловіки і жінки – 

хочуть бути гарними і носити 

гарний одяг. Щоб бути 

елегантним, неповторним, 

важливо знайти свій стиль в 

одяг, який вам буде до душі і 

не потрібно тоді довго думати 

над тим, що ж придбати до 

весни чи, наприклад, до 

початку занять. 

 Одяг може 

підкреслювати, виявляти або, 

навпаки, робити непомітними 

деякі особливості фігури. 

Принадність можна 

підкреслити, а недоліки 

сховати, якщо вибрати 

модель, колір тканини і 

малюнок на ній. 

При цьому важливо 

знати, який вплив мають 

лінії,  малюнки на тканині і 

кольори на сприйняття 

фігури людини. 

  В Ананьєві є 

місце, де ви можете 

пізнати секрети 

майстерності, розвинути 

свою фантазію, 

навчитися розуміти та 

цінувати прекрасне.  

Це Ананьївський 

професійний 

аграрний ліцей. 

 
  Навчання за 

професією "КРАВЕЦЬ" 

направлене тут на 

виготовлення одягу. Тільки  

у нас ви зможете набути 

цю професію! Протягом 

навчання  наші учні 

навчаються виготовляти 

пальта, халати, сукні, 

блузи, спідниці, чоловічі 

сорочки, брюки, жилети, 

жакети, нічні сорочки. 

Професії швейного  

напрямку мають попит в 

усіх країнах світу, в 

кожному домі. І тому двері 

нашого ліцею відкриті для 

усіх випускників 9, 11 

класів, для людей, які 

бажають оволодіти новою 

професією, і для тих, кого 

ринок праці примушує 

перекваліфіковуватися. 

 
Ми запрошуємо усіх 

бажаючих, хто хоче мати 

впевненість в житті, хто 

бажає доторкнутися до 

світу прекрасного! 

Чекаємо на вас! 

 

Майстер виробничого 

навчання   

 В. І. Квятковська 


