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ВСТУП 

 

Програма вивчення фахової дисципліни «обладнання для виготовлення 

виробів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта освіта профіль: 

Технологія виробів легкої промисловості, спеціалізація: моделювання, 

конструювання, технологія та дизайн одягу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи обладнання для виготовлення швейних виробів. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна “Обладнання для 

виготовлення виробів” тісно пов'язана з такими навчальними дисциплінами 

підготовки бакалавра, як “Технологія виготовлення виробів”, 

«Матеріалознавство», «Конструкційні матеріали», «Основи техніки і 

технології» та інші. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Загальні відомості про швейне обладнання. 

2. Зшивні швейні машини човникового стібка загального призначення. 

3. Зшивні швейні машини ланцюгового стібка. 

4. Швейні машини для виконання спеціальних технологічних операцій. 

5. Швейні напіватомати. 

6. Обладнання для волого-теплової обробки. 

7. Обладнання підготовчо-розкрійного виробництва та транспортуючі 

засоби. 

8. Новітнє швейне обладнання. Перспективи розвитку 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Обладнання для 

виготовлення виробів» є формування у студентів цілісного розуміння про 

використання обладнання для виготовлення швейних виробів. 



1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Обладнання для 

виготовлення виробів» є засвоєння студентами знань будови використання 

швейних машин загального, спеціального призначення, швейних 

напівавтоматів, обладнання для волого-теплової обробки швейних виробів та 

підготовчо-розкрійного виробництва. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- історію розвитку швейного обладнання, 

- класифікацію обладнання, 

- обладнання швейних майстерень, 

- призначення, будову, регулювання швейних машин загального, 

спеціального призначення та напівавтоматів, 

- призначення, будову обладнання для волого-теплової обробки 

швейних виробів, 

- призначення, будову обладнання для підготовчо-розкрійного 

виробництва, 

уміти : 

- здійснювати заправлення швейних машин різного призначення, 

- здійснювати регулювання основних механізмів швейної машини, 

- здійснювати регулювання натягу ниток, довжини стібка у швейних 

машинах різного призначення, 

- замальовувати кінематичні схеми основних механізмів швейних 

машин. 

Студент повинен володіти: 

- прийомами роботи на швейних машинах різного призначення, 

- прийомами роботи навчальною, довідковою, методичною, науковою 

літературою та іншими джерелами інформації. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 378 годин /10,5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про швейне обладнання 



Історія розвитку обладнання для виготовлення швейних виробів. 

Класифікація швейного обладнання. Обладнання майстерень. Основні 

відомості про деталі швейних машин. 

Змістовий модуль 2. Зшивні швейні машини човникового стібка 

загального призначення. 

Процес утворення човникового стібка. Одноголкові зшивні машини 

човникового стібка (будова, робота, регулювання). Зшивні швейні машини 

для виконання безпосадкового шва (будова, робота, регулювання). Засоби 

малої механізації до швейних зшивних машин. 

Змістовий модуль 3. Зшивні швейні машини ланцюгового стібка. 

Процес утворення ланцюгового стібка. Швейні машини однониткового, 

двохниткового, трьохниткового стібка (будова, регулювання, заправлення 

ниток). 

Змістовий модуль 4. Швейні машини для виконання спеціальних 

технологічних операцій. 

Швейні машини з одночасною посадкою тканини. Швейні машини для 

виконання зиґзаґоподібної та потайної строчки. Зшивно-обметувальні швейні 

машини. Швейні машини для оздоблення виробів. 

Змістовий модуль 5. Швейні напівавтомати. 

Напівавтомати для пришивання фурнітури, виготовлення закріпок, 

петель (заправка ниток, будова, робота, регулювання). 

Змістовий модуль 6. Обладнання для волого-теплової обробки швейних 

виробів. 

Праски, прасувальні столи, відпарювачі. Преси, пароповітряні манекени 

(робота, будова). 

Змістовий модуль 7. Обладнання підготовчо-розкрійного виробництва. 

Промірочно-розбраковувальні машини. Обладнання цехів розкрою. 

Внутрішньоцехові транспортуючи пристрої (технічна характеристика, 

роботи). 



Змістовий модуль 8. Новітнє обладнання для виготовлення швейних 

виробів. 

Обладнання підготовчо - розкрійного виробництва, швейні машини 

 

3. Рекомендована література. 

1. Боганова Т.А. Сама себе портниха. /Т.А. Боганова – Ростов на Дону: 

Феникс, 2002.-319с. 

2. Бердник Т.О.Портной легкой женской одежды: учебное пособие / Т.О. 

Бердник - Ростов на Дону: Феникс, 2001.-320с. 

3. .Борецкая Э.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого 

жіночого та дитячого одягу. – К.: Вища школа, 1991-367с 

4. Бриско Сьюзан. Сумки в стиле печворк. /Сьюзан Бриско – Москва: 

АРТ-РОДНИК, 2005 – 121с. 

5. Гаврилюк Г.О. Технологія виготовлення швейних виробів: навч. 

посібн. /Г.О. Гаврилюк. – Луцьк: Вежа, 1999.-156с. 

6. Головніна М.В., Михайлець В.М., Ямпольськая А.М. Технологія 

обробки деталей швейних виробів. – К.: Техніка, 1986-101с. 

7. Грин Мери Энн. Шитье из лоскутов. /Мери Энн Грин – Москва: 

Просвещение, 1981 – 60с 

8. Дорчинская Т.И. Швейное дело. – К.: Радянська школа, 1980-135 с. 

9. Егорова Р.И. Учись шить /Р.И. Егорова, В.П. Монастырская – Москва: 

Просвещение, 1993.- 278с. 

10. Ерзенкова Л.В. Свой дом украшу я сама. /Л.В. Ерзенкова. – Санкт-

Петербург: Нева, 1995.-332с. 

11. Кольская М.А. Пэчворк и квилтинг /М.А. Кольская – Харьков: Фолио, 

2011 – 217с. 

12. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. – М.: 

Академія, 2003-378 с. 

13. Максимова М.В. Лоскутики. /М.В. Максимова, М.А. Кузьмина – 

Москва: ЭКСМО – Пресс, 1998 – 109с. 

14. Мальцева Е.В. Материаловедение швейного производства /Е.В. 

Мальцева – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 273с.  

15. Николь Глория. Шьем из лоскутов /Глория Николь – Москва: Контэнт, 

2004 – 119с. 

16. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.: 

Академия, 2002-528 с. 

17. Савостицкий А.В., Мелехов Е.Х. Технология  швейных изделий. 

Учебник – М.: Легкая и пищевая промышленость, 1982-440 с. 

18. Шашкевич Л.М. Швея, портной верхней женской одежды. – Ростов 

н/Д, Феникс, 2001-320 с.  

19. Ханус София. Как научиться шить? /София Ханус – Рига: Редакция 

клипс, 1992. – 125с. 



Допоміжна 

1. Единый метод конструирования одежды. М.: ЦОТШЛ, 1990. 

2. Лин Ж. Техника кроя. /Ж. Лин – М.: Легпромиздат, 1986. – 182с. 

3. Литвинова И.Н. Изготовление женской верхней одежды. /И.Н. 

Литвинова – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 245с. 

4. Мальцева Е.П. Материаловедение швейного производства. /Е.П. 

Мальцева – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 197с. 

5. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук А.С. Разработка конструкций 

женских швейных изделий по моделям. /Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, 

А.С. Гончарук - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 

6. Саккулин Б.С. Конструирование мужской и женской одежды. /В.С. 

Саккулин – М.: Высшая школа, 1985 – 223с. 

7. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника /А.Т. Труханова – М.: 

Высшая школа, 1985. – 164с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
усне опитування 

 



 


