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ПЕРЕДМОВА 

Технологічний процес виготовлення одягу складається з та-
ких етапів: створення моделі, розробка конструкції і технічної доку-
ментації, підготовка і розкрій матеріалів, пошиття, заключне оброб-
лення виробів, контроль якості, складання і зберігання готових швей-
них виробів. Вагоме місце у цьому процесі займають етапи пошиття 
та заключного оброблення, саме вони формують основні та заключні 
процеси виготовлення швейних виробів. 

Технологія як наука вивчає способи дії на предмет праці, ро-
зробляючи на основі досягнень науки і техніки, нові раціональні ме-
тоди оброблення та схеми технологічних процесів, визначаючи зако-
номірності їхнього протікання. 

Дисципліна «Основи технології виробів» є базовою для підго-
тування фахівців швейної галузі за напрямом «Технологія виробів 
легкої промисловості». Зміст дисципліни містить основи пошиття 
швейних виробів, загальні відомості про процеси виготовлення одя-
гу, а також основні та заключні процеси виготовлення одягу, що від-
повідає сучасним технологіям виробництва і навчання. 

Мета дисципліни – сформувати базові знання основ техноло-
гії та технологічних процесів виготовлення швейних виробів для по-
дальшого їхнього удосконалення та проектування. 

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати 
сучасні способи з'єднання, обладнання, прогресивні технології виго-
товлення одягу різного асортименту із заданими властивостями та 
показниками якості, а також уміти використовувати набуті знання у 
своїй професійній діяльності. 

Навчальний посібник розроблено відповідно до програми ди-
сципліни «Основи технології виробів» напряму підготовки «Техноло-
гія виробів легкої промисловості». Викладені у посібнику матеріали 
сформовано у три розділи та додатки. 

Розділ 1 «Основи технології пошиття одягу в умовах масово-
го виробництва» (Буханцова Л.В.: пункти1.1-1.2; Буханцова Л.В., 
Привала В.О.: пункти 1.3-1.5) містить класифікацію одягу, а також 
основні поняття стосовно стібків, строчок, ниткових швів, безнитко-
вих з’єднань та волого-теплового оброблення швейних виробів. 

Розділ 2 «Загальні відомості про процеси виготовлення одя-
гу» (Буханцова Л.В.) дозволяє сформувати уявлення про характери-
стику технологічного процесу виготовлення швейних виробів, спосо-
би його представлення, характеристику методів оброблення швейно-
го виробу та оцінку їхньої економічності. 
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У розділі 3 «Основні та заключні процеси виготовлення легко-
го плечового одягу» (Буханцова Л.В.) детально розглянуто питання 
сутності основних та заключних процесів виготовлення легкого пле-
чового одягу. 

Додатки містять технологічну характеристику засобів праці, 
приклади аналізу методів оброблення вузла швейного виробу, хара-
ктеристику прокладкових матеріалів. 

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприяють наведені у по-
сібнику питання для самопідготовки та приклади тестових завдань 
для підсумкового контролю. 

Викладені у посібнику матеріали доцільно застосовувати при 
проходженні навчальних і виробничих практик, а також при виконанні 
курсового проектування та випускних робіт. 

Видання призначене для викладачів ВНЗ та студентів, які на-
вчаються за напрямом підготовки “Технологія легкої промисловості” і 
може бути цікавим для фахівців швейних підприємств. 

Автори вдячні рецензентам, вітчизняним та зарубіжним фахі-
вцям у швейній галузі, праці яких є фундаментом для матеріалу, ви-
кладеного у навчальному посібнику. 
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