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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Інженерна та комп'ютерна графіка 
2. Інформатика та обчислювальна техніка 
3. Вища математика 
4. Фізика 
5. Хімія 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Технологія швейного виробництва  
2. Матеріалознавство швейних виробів 
3.Основи конструювання виробів 
4.Конфекціонування 
5.Обладнання для виготовлення виробів 
6.Конструювання і САПР 
7.Художнє проектування   
8.Комп’ютерний дизайн   
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
1. Структуру швейного підприємства масового та індивідуального 

виготовлення одягу 
2. Види робіт при виготовленні швейних виробів; 
3. Термінологію ручних, машинних, волого-теплових робіт; 
4. Методи обробки основних деталей швейних виробів; 
5. Правила перевірки якості виконання технологічних операцій. 

 
Вміти: 
1. Розрізняти форми організації навчання у вищому навчальному 

закладі освіти; види і форми перевірки і оцінки знань, умінь та навичок 
студентів; 

2. Виконувати  машинні строчки та шви на універсальному та спеціальному 
обладнанні, волого-теплові робіт з поясненням технічних умов виконання 
операцій; 

3. Вибирати технічні умови обробки деталей одягу, способи з’єднання 
деталей одягу в залежності від виду матеріалу; 

4. Визначати  раціональні параметри, режими та методи волого-теплової 
обробки деталей одягу; 

5. Аналізувати виробничі ситуації та приймати відповідні технологічні 
рішення, що забезпечують якість виконання технологічних операцій 
виготовлення одягу; 



6. Розробляти технологічну послідовність виконання операцій при обробці 
основних деталей одягу; 

7. Уміти розпізнавати види дефектів, причини їх виникнення та розробляти і 
впроваджувати заходи по усуненню та попередженню дефектів. 
Пропонувати заходи попередження та усунення причин виникнення 
дефектів обробки, використовуючи  різні   методи  контролю. 

 
Володіти: 

1. Вмінням застосування термінології ручних, машинних, волого-теплових 
робіт при складанні технологічної послідовності обробки вузлів,деталей, 
виробів. . 

2. Методикою вибору технологічних параметрів обробки вузлів, деталей, 
виробів. 

3. . Методикою перевірки якості вузлів, деталей, виробів.  
 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Модуль 1 

• Предмет, завдання  і значення  дисципліни «Вступ до фаху та виробниче 
навчання» 

• Стандарти освіти в Україні. 
• Форми організації занять у вузах.  
• Бібліотечний фонд вузу. 
• Структура швейного підприємства масового та індивідуального 

виготовлення одягу. Документація на процеси виготовлення одягу  
 

Модуль 2 
• .Основні види робіт  у  виготовленні одягу. 
• Організації робочого місця для виконання ручних, машинних та волого-

теплових робіт. Техніка безпеки, інструменти та пристосування. 
• Ручні стібки та строчки. Виконання ручних строчок прямого, косого, 

хрестоподібного, петельного, петельноподібного стібка. Виконання 
оздоблювальних стібків та строчок. 

• Машинні стібки та строчки. Виконання машинних строчок. 
• . Машинні шви. Виконання машинних швів 1-8 класу. 
• Волого-теплова обробка швейних виробів. Виконання волого-теплових 

робіт. Дублювання деталей одягу. 
 

Модуль 3 
• Початкова обробка основних деталей одягу. 
•  Технологічний процес обробки та збірки кишень. Виготовлення кишень 

у швах жіночого плаття. Виготовлення накладних кишені в чоловічої 
верхньої сорочці та жіночому платті 

• Технологічний процес обробки та збірки бортів. Обробка застібок. 



Виготовлення застібки в жіночому легкому платті та в чоловічої верхньої 
сорочці. 

• Технологічний процес обробки комірів та з’єднання їх зі  швейним 
виробом. Виготовлення коміра в жіночому легкому платті, з’єднання 
коміра з горловиною виробу. Виготовлення коміра чоловічої верхньої 
сорочці, з’єднання коміра з горловиною виробу. 

• Технологічний процес обробки рукавів та з’єднання їх зі  швейним 
виробом. Виготовлення рукавів в жіночому легкому платті, з’єднання 
рукавів з  виробом. Виготовлення рукавів чоловічої верхньої сорочці, 
з’єднання рукавів з  виробом. 

• Технологічний процес виготовлення жіночої нічної сорочки з бавовняної 
тканини. Вимоги до якості виготовлення одягу. 
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