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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Виробниче навчання» складена  

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 6.010104 Професійна освіта 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес технології швейних 

виробів 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна “Виробниче 

навчання” пов’язана з такими дисциплінами: "Вступ до спеціальності”, 

“Матеріалознавство швейного виробництва”, “Технологія виготовлення 

виробів”, “Основи конструювання виробів”, “Основи кольорознавства”, 

“Дизайн одягу”, “Художнє проектування одягу”. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Види робіт  

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивченнянавчальної дисципліни «Виробниче навчання» є 

придбання студентами знань та вмінь з основ виготовлення швейних виробів, з 

організації ручних, машинних, прасувальних робіт, оволодіння студентами 

навичками роботи з обладнанням, яке використовується при виготовленні одягу; 

сформувати у студентів теоретичні знання з основ технології шиття одягу; 

розвивати вміння та навички правил експлуатації швейного обладнання, правил 

розкрою та пошиття швейних виробів жіночого легкого асортименту. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Виробниче навчання» є 

навчення виконувати креслення, технічні малюнки, інструкційні картки, 

підбирати найбільш раціональні методи обробки деталей, вузлів та швейних 

виробів, навчитись працювати з довідковою та методичною літературою, 

придбати загально трудові вміння у процесі виконання об'єктів праці, 

передбачених вузівською та шкільною програмами. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути  



сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- здатність володіти прийомами роботи з навчальною, довідковою, 

методичною, науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

- готовність використовувати прийоми, методи та засоби навчання 

для більш повного засвоєння дисципліни; 

- готовність засвоювати та здатність використовувати основні 

поняття, терміни та визначення навчального курсу; 

спеціальні: 

- готовність до виконання ручних стібків, машинних швів; 

- здатність використовувати у подальшій роботі термінологію ручних, 

машинних, прасувальних робіт; 

- готовність до роботи на швейній машині, та її обслуговування, опанування 

простих машинних операцій, використання засобів малої механізації; 

- здатність працювати з обладнанням для волого-теплової обробки швейних 

виробів зі знанням технічних умов для волого-теплових робіт та термінології; 

- готовність до виконання обробки деталей та вузлів жіночого легкого одягу. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено _138_ годин /__4_  кредити 

ECTS.  



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Види робіт  

ТЕМА 1. Знайомство з правилами безпеки праці та пожежної безпеки на 

підприємстві легкої промисловості. Обладнання в швейному виробництві 

Безпека на підприємстві. Вимоги до виробничого устаткування. 

Протипожежні заходи. Надання першої допомоги постраждалому. 

ТЕМА 2. Ручні роботи в швейному виробництві 

Техніка безпеки при виконанні ручних робіт. Пристосування та 

інструменти для виконання ручних робіт. Технічні умови, інструменти при 

виконанні ручних робіт. Термінологія при виконанні ручних робіт. Прийоми 

виконання ручних робіт. Виконання ручних стібків, строчок.  

ТЕМА 3. Машинні роботи 

Техніка безпеки при виконанні машинних робіт. Графічне та умовне 

позначення операцій, строчки, матеріалу. Технічні умови при виконанні 

машинних робіт. Термінологія машинних робіт. Організація робочого місця 

при виконанні машинних робіт. Втягання верхньої і нижньої ниток 

універсальної швейної машини. Опанування простих машинних операцій. 

Засоби малої механізації. Виконання з'єднувальних швів. Виконання крайових 

швів. Виконання оздоблювальних швів. Виконання окремих операцій на 

спеціальному обладнанні. 

ТЕМА 4. Волого-теплова обробка швейних виробів 

Техніка безпеки при виконанні волого-теплових робіт. Обладнання та 

пристосування для волого-теплових робіт. Технічні умови при виконанні 

волого-теплових робіт. Термінологія волого-теплових робіт. 

ТЕМА 5. Деталі крою швейних виробів. Обробка зрізів 

Деталі крою швейних виробів та їх графічне зображення. Назва ліній та 

зрізів деталей крою швейних виробів. Особливості нанесення та врахування 

напрямку нитки основи на викрійках та деталях крою. 

Обробка зрізів на спеціальних краєобметувальних машинах.  

Обробка зрізів на зшивних машинах. Обробка зрізів деталей смужкою 

тканини окантувальним швом вз відкрити зрізом. 

ТЕМА 6. Види виточок та їх обробка 

Призначення виточок, види виточок за місцем розташування. Вимоги до 

виконання виточок. Види виточок за способом їх обробки. Обробка 

нерозрізних виточок, які починаються від зрізів. Обробка розрізних виточок. 

Обробка виточок усередині деталі. Обробка виточок, що переходять у м'які 

складки. 

ТЕМА 7. Дрібні деталі та їх обробка 

Дрібні деталі та місце їх розташування на швейних виробах. Клапан, 

його призначення. Деталі крою клапана, особливості етапів його ручної 

обробки. Особливості обробки клапана обшивним швом. ВТО клапана. 

Хлястик і пата, їх призначення та основні етапи обробки. Пояс, його 



призначення та основні етапи виготовлення. 

ТЕМА 8. Обробка воланів, оборок, рюш 

Призначення оборок, рюш, воланів та особливості їх крою. Способи 

обробки зовнішніх зрізів оборок, воланів, рюш. Способи з'єднання оборок, 

воланів, рюш з швейним виробом. Обробка зборок, м'яких незапрасованих 

складок і підрізів. 

 

3. Рекомендована література 

Основна література 

 

1. Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. «Технологія 

виготовлення жіночого одягу»: Підручник для студентів професійно–

технічних навчальних закладів. – К.: Вікторія, 2000. – 512 с. 

2. Бердник Т.О. Швея. Портной легкой женской одежды. Учебное 

пособие для учащихся лицеев и средних профессионально-

технических училищ. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001-320с. 

3. Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого 

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

4. Головина М.В., Михайлец В.М., Ямпольская А.М. Технология 

обработки деталей швейных изделий. – К.: Техніка, 1986-103 с. 

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

6. Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить. – М.: Просвещение, 

1988. 

7. Жак Лин Техника кроя. – М.: «Мега», 1992, с.80. 

8. Кучер В. О., Степура А. О. «Обладнання швейного виробництва»: 

Навчальний посібник для професійно – технічних навчальних закладів. 

– К.: Вікторія, 2001. – 416с. 

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

Академія, 2003-378с. 

10. Савостицкий А.В., Мелихов Е.Х. Технология швейных изделий. – М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1982-440с. 

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

Академія, 2002-528с. 

12. Справочник. Промышленная технология одежды. – М.: 

Легпромбытиздат. 

13. Третьякова Л.И., Турчинская Е.Г. Методы обработки швейных изделий. 

– К.: Вища школа, 1988. 

14. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М.: 

Высшая школа, 2000-333с. 

15. Труханова А.Т. Технология женской и детской одежды. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 2000-335с. 

16. Франц В.Я., Поливанов С.Ю., Сиротников Э.А. Разработка, сборка и 

наладка швейных машин. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 

1983-222с. 



 

Додаткова література 

1. Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. 

«Основи охорони праці»: Навчальний посібник для професійно – 

технічних навчальних закладів. – К.: Факт, 2005. – 344 с.: іл. 

2. Правила техники безопасности и производственной 

санитарии для предприятий швейной промышленности. М.: ЦИНТИ 

Легкой промышленности, 1960, с.56. 

3. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по 

технологии легкой одежды. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 

1984. 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

_____________________________залік___________________________________ 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 

Засобами поточного контролю є: 

- усне опитування; 

- письмова відповідь на питання практичного заняття; 

- відпрацювання навичок основних видів швейних робіт, по вузлової 

обробки швейних виробів,  

- захист самостійної письмової роботи, творчого проекту; 

- складання заліку. 


