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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. Вступ до фаху  
4. Матеріалознавство  
5. Технічна механіка  
6. Вища математика  

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Технологія швейних виробів  
2. САПР одягу  
3. Загальна технологія швейних виробів  
4. Проектування швейних підприємств  

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  
Знати:  

1. Основні принципи утворення машинних стібків і строчок  
2. Принципи побудови швейних машин.  
3. Принципи роботи основних робочих органів швейних машин  
4. Основи роботи обладнання для розкрою і вологотеплової обробки  
5. Принципи вибору обладнання для виконання конкретних процесів  

Вміти:  
1. Вибирати робочі органи, робочі середовища та режими обробки для операцій 
з’єднання.  
2. Вибирати необхідне технологічне обладнання (універсальне, спеціалізоване, 
спеціальне, напівавтоматичне та автоматичне обладнання для з’єднання, 
розрізання, волого-теплової обробки тощо) для обладнання устаткування 
підприємств та навчально-виробничих майстерень.  
3. Уміти експлуатувати та обслуговувати навчально-виробниче обладнання.  
4. Читати креслення деталей, графічні та умовні зображення вузлів швейних 
виробів, кінематичні схеми швейного обладнання, у тому числі й не на 
паперовому носії.  
5. Складати перелік обладнання, яке буде використовуватись  

Володіти:  
1. Методикою вибору основних робочих органів, робочих середовищ та 
режимів обробки.  
2. Методикою використання обладнання швейного виробництва.  
3. Методами контролю роботи обладнання швейного виробництва.  

 
 
 
 



3.Зміст робочої програми 
Модуль 1 

• Історія створення, сучасний стан і перспективи розвитку швейного 
обладнання.  

• Основні елементи і деталі швейних машин.  
• Швейні машинні голки.  

Модуль 2 
• Голководії швейних машин.  
• Човники швейних машин.  
• Ниткопритягувачі швейних машин.  

Модуль 3 
• Структура типової швейної машини човникового стібка.  
• Методи пересування матеріалів.  
• Електроприводи швейних машин.  

Модуль 4 
• Швейні машини однониточного ланцюгового стібка класу 100.  
• Спеціальні швейні машини човникового стібка 300.  
• Швейні машини, що виконують оздоблювальні строчки класу 200.  

Модуль 5 
• Швейні машини двониточного і багатониточного ланцюгового стібка 

класу 400.  
• Швейні машини обметувального стібка класу 500.  
• Швейні машини ланцюгового стібка з розкладанням верхньої нитки 

классу 600.  
Модуль 6 

• Швейні машини-напівавтомати.  
• Швейні машини – напівавтомати для пришивання ґудзиків і фурнітури.  
• Швейні машини для виконанні закріпок та складних строчок.  

Модуль 7 
• Програмоносії швейних машин-напівавтоматів.  
• Швейні машини для виконання петель.  
• Швейні машини – напівавтомати для по вузлової обробки.  

Модуль 8 
• Обладнання для розкрою.  
• Розрізання матеріалів методом ножиць.  
• Фізико – хімічні методи розкрою.  

Модуль 9 
• Обладнання для волого – теплової обробки.  
• Праски.  
• Преси ВТО.  
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