
Програма курсів підвищення кваліфікації з професій 

  «Швачка» 
 

Тема 
Кількість 

годин 
Зміст програми 

Вартість 

1 здобувача освіти/ 

5 здобувачів освіти 

Виготовлення 

постільного 

комплекту 
 

 

 

 

18 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Ознайомлення з інструментами і правилами користування 

ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання стібків. Заправка нитки 

в голку і зав'язування вузла. 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок. 

Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, рук 

на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні. Підбір голок і ниток, 

вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка швейної машини і 

регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної машини, 

регулювання швидкості машини натиском на педаль. 

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. Виконання з'єднувальних 

швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). Виконання крайових швів 

(обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого-теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Загальні поняття про постільну білизну. Стандартні розміри постільного комплекту. 

Обробка зрізів підковдри швом упідгин із закритим зрізом. Обробка простирадла швом у 

підгин із закритим зрізом. Обробка розрізу підковдри тасьмою велкро. 

Обробка зрізів наволочок швом упідгин із закритим зрізом. 

Обробка застібки наволочок з клапаном. 

Виконання ВТО та пакування готового виробу 

3079/616 

 

Виготовлення 

виробів столової 

білизни 

 

 

 

 

18 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Організація робочого місця. Освоєння навичок правильної 

посадки учнів. Ознайомлення з інструментами і правилами користування ними. Підбір 

номера голок, номера і довжини нитки для виконання стібків. Заправка нитки в голку і 

зав'язування вузла 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. 

Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

3079/616 



 

 

 

 

 

 

 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, рук 

на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні.  

Підбір голок і ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка 

швейної машини і регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної 

машини, регулювання швидкості машини натиском на педаль.  

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. 

Виконання з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). 

Виконання крайових швів (обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого- теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Види та призначення столової білизни. Стандартні розміри скатертин і серветок.  

Обробка круглої скатертини швом у підгин із закритим зрізом. 

Обробка зрізів серветок швом упідгин із закритим зрізом.  

Обробка прихватки.  

Виконання ВТО та пакування готового виробу 

Всього   6158/1232 

  


