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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. Фізика і хімія полімерів 
6. Хімія 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Конструювання і САПР 
2. Художнє проектування   
3. Комп’ютерний дизайн   

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1.Перспективи розвитку швейного виробництва. 
2. Асортимент, конструкції швейних виробів, властивості матеріалів та швейне 
обладнання. 
3. Методи обробки швейних виробів. 
4. Напрями комплексної механізації та автоматизації обробки деталей та швейних 
виробів. 

Вміти: 
1. користуватися нормативно-технічною документацією на процеси виготовлення 
швейних виробів; 
2. вибирати методи обробки деталей одягу; способи з’єднання деталей одягу 
різного асортименту та складати техніко-економічне обґрунтування обраних 
методів, обладнання та засобів малої механізації; раціональні параметри, режими 
та обладнання волого-теплової обробки деталей одягу; 
3. аналізувати виробничі ситуації та приймати відповідні технологічні рішення, 
що забезпечують ефективність виробництва одягу; 
4. розробляти технологічну документацію; 
5. проектувати  технологічний процес виготовлення виробів з використанням 
удосконалених методів обробки; 
6. розробляти заходи з попередження та усунення причин виникнення дефектів та 
випуску продукції низької якості, використовуючи різні методи контролю, 
встановлювати види дефекті, причини їх виникнення та розробляти та 
впроваджувати заходи по усуненню та попередженню дефектів. 

Володіти: 
1. Методикою вибору методів обробки швейних виробів та способами їх 
економічної оцінки. 
2. Методикою використання раціональних параметрів, режимів для волого-
теплової обробки деталей одягу. 
3. Методикою проектування технологічного процесу виготовлення виробів.  
4. Методами контролю швейних виробів. 



 
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 
• Загальні положення про методи обробки деталей одягу. 
• Нормативно-технічна документація на процеси виготовлення одягу  
• Способи з’єднання деталей одягу. 
• Ручні стібки та строчки  
• Машинні стібки, строчки та шви 

 
Модуль 2 

• Оздоба деталей одягу на швейних машинах. 
• Клейове з’єднання деталей одягу 
• Волого-теплова обробка швейних виробів 

 
Модуль 3 

• Загальні відомості про процеси виготовлення швейних виробів. 
• Початкова обробка основних деталей швейних виробів пальтово-костюмного 

асортименту. 
• Технологічний процес виготовлення виробів пальтово-костюмного 

асортименту. 
 

Модуль 4 
• Обробка комірів,  рукавів, підкладки і утеплювальної прокладки та з’єднання 

їх з виробом 
• Технологічний процес обробки жилетів. 

 
Модуль 5 

• Технологічний процес виготовлення штанів та спідниць 
 

Модуль 6 
• Технологічний процес виготовлення суконь та чоловічих верхніх сорочок  
• Технічний контроль якості швейних виробів  
• Особливості виготовлення одягу в умовах індивідуального виробництва 

 
 

4. Список рекомендованої літератури 

1. Одежда: технология-техника-качество. — М. 
2. Технология раскроя и пошива меховой одежды: Учеб. Пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия» 
3. Російсько-український  словник технічних термінів (легка промисловість). - 

К.: Вища шк. 
4. Справочник молодого швейника. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. 
5. Технология швейных изделий. – М. 
6. Технология швейного производства. – М.: Легпромбытиздат. 
7. Основы промышленной поузловой обработки верхних сорочек и белья. – М.: 

Легпромиздад 



8. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. - М.: 
Легпромиздад 

9. Технология швейного производства. - М.: Легпромбытиздат. 
10. Промышленная технология одежды: Справочник - М.: Легромбытиздат. 
11. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. - М: 

Легпромбытиздат. 
12. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу. - К.: Вища 

школа. 
13. Введение в технологию швейного производства.- К.: Вища школа 
14. Инженерное творчество в легкой промыш-ленности. - М.: Легпромбытиздат. 
15. Технология изготовления мужской верхней одежды.- К.: Вища школа. 

 
 

 


