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Тема: Обладнання для швейного підприємства 

Мета: охарактеризувати обладнання для швейного підприємства; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

 

Хід уроку: 

 

Відкриваючи ательє з пошиття та ремонту одягу, не варто чекати швидких прибутків. 

Перший час доход буде йти на те, щоб докупити необхідне обладнання, тому що придбати 

все відразу досить дорого. Витрати залежать також від того, будете ви орендувати або 

набувати приміщення. Так чи інакше, інвестиції повинні бути досить серйозними. 

Середньостатистичний бізнес-план швейного ательє для малого бізнесу передбачає, що 

заклад окупиться за рік. Якщо ви плануєте займатися тільки ремонтом, почати справу 

можна буде набагато дешевше. Приміщення може бути в такому випадку менше, а з 

обладнання буде потрібно всього пара швейних машин. Відкрити ательє трохи складніше, 

адже потрібно більше співробітників і спеціальні пристрої. В цілому, від швейної майстерні 

будь-якого формату можна чекати стабільного доходу, нехай його рівень і не буде дуже 

високим. До початку роботи варто визначитися, наскільки широкий буде профіль закладу. 

На початковому етапі можна займатися виключно ремонтом, але в довгій перспективі це не 

надто рентабельно. Тому варто відразу вирішити, чи буде ваше підприємство 

вузькопрофільних або ви плануєте охопити широкий спектр послуг. У першому випадку 

потрібно буде постаратися домогтися максимальної якості в якійсь конкретній сфері, 

наприклад, в пошитті весільних суконь. У другому буде потрібно більше спеціального 

обладнання і співробітників. Оптимальним рішенням буде поєднання кількох видів послуг, 

наприклад, ремонт одягу, пошиття аксесуарів і верхнього одягу. Досвідчена швея в ательє 

повинна бути універсальним фахівцем, щоб, по потребі, працювати над будь-яким 

замовленням. Асортимент спеціальних інструментів і машин для пошиття просто 

величезний. Купувати все і відразу не має особливого сенсу, краще купити тільки 

найнеобхідніше. Щоб приступити до роботи, будуть потрібні швейна машинка професійної 

моделі, яка виконує різні операції, оверлок, за допомогою якого обробляються краю і шви, 

підшивальні машинка, потрібна для обробки низу спідниць і штанів, хороший парова 

праска для ательє і прасувальна дошка, стіл для розкрою. Крім того, потрібні такі аксесуари, 

як спеціальні ножиці і распаривателі, голки, лінійки, нитки, вимірювальні стрічки і 

наперстки. Буде потрібно і примірочна для ательє. Вибираючи обладнання, намагайтеся 

купувати нові та надійні моделі. Після покупки пристроїв, вживаних, доведеться 

витратитися на їх налагодження і ремонт. Крім швейного обладнання, перед тим як 

відкрити ательє з ремонту одягу, потрібно придбати для нього предмети обстановки. 

Затишна атмосфера не обійдеться без хорошого освітлення і місць для чекають клієнтів, 

адміністратору також знадобиться робоче місце. Зверніть увагу на якість ламп і стельових 

світильників - в тьмяному світлі неприємно і складно працювати. Меблі для швейного 

ательє повинна бути максимально зручною, це стосується і столів швачок, і диванів для 

відвідувачів. У примірювальній повинні бути манекени і вішалки, на яких 

демонструватиметься одяг. Крім усього іншого, буде потрібно певну кількість 

вогнегасників. Про те, скільки їх буде потрібно, необхідно дізнатися в службі пожежної 

безпеки. Перед початком роботи потрібні будуть також спеціальні бланки для квитанцій 

або касовий апарат, який буде друкувати чеки. Отримувати гроші за свої послуги без 

документального підтвердження їх надання нелегально, така діяльність карається 

штрафами. Навіть ретельно продуманий бізнес-план швейного ательє для малого бізнесу 



може виявитися марним, якщо неправильно підійти до підбору кадрів. Успіх підприємства 

у великій мірі залежить від рівня майстрів, які в ньому працюють, тому досвід і рівень 

кваліфікації грають величезне значення. Звертайте увагу на рекомендації з попереднього 

місця роботи. Втім, новачки теж можуть виявитися дуже хорошими працівниками, тому 

проводити набір співробітників, розміщуючи оголошення про вакансії, можна і в 

спеціалізованих коледжах. Оптимальним рішенням буде встановлення випробувального 

терміну, так ви зможете напевно переконатися, що обрані швачки дійсно справляються з 

поставленими завданнями. Для початкового етапу буде достатньо двох робітниць. 

Встановіть співробітникам мінімальний оклад, який буде незмінний, і додайте до нього 

щомісячну доплату, яка визначатиметься відсотком виручки ательє. Якщо справи підуть 

добре, штат можна буде розширити разом з кількістю надаваних в майстерні послуг. Яке 

обладнання потрібно для невеликого швейного виробництва з десятьма працівниками?     

Приблизно вам знадобиться: 

 Близько 8 промислових швейних машинок. 

 Один тринитковий і два п’ятиниткових оверлока. 

 Залежно від спеціалізації можуть знадобитися гудзиковий і петельний автомати (для 

верхнього одягу або джинсів). 

 Установка для волого-теплової обробки, що складається з прасувальної дошки, 

праски і парогенератора. 

 Розкрійний стіл і супутній інвентар. 

 Для маленької швейної майстерні краще купити старе обладнання, яке вже було у 

використанні, воно обійдеться набагато дешевше, ніж придбання нового. 

Все основне й технологічне обладнання швейного виробництва поділяють на чотири групи: 

- обладнання підготовчо-розкрійного виробництва;  

- швейне технологічне обладнання; 

- обладнання волого-теплової обробки напівфабрикатів і виробів; 

- конвеєрні пристрої і механізми. 

Розрізняють три типи класифікацій швейних машин: технологічну, конструкторську і 

заводську. За характером переплетення ниток у строчці швейне обладнання поділяють на 

машини човникового й ланцюгового стібка. 

Технологічна класифікація швейних машин поділяється на такі групи: 

- прямострочні машини човникового стібка; 

- прямострочні машини однониткового ланцюгового стібка; 

- прямострочні машини багатониткового ланцюгового стібка; 

- машини для зигзагоподібної строчки човникового стібка; 

- машини з обметувальними стібками; 

- машини для потайного підшивного стібка; 

- напівавтомати для пришивання фурнітури, операційних талонів; 

- напівавтомати для збирання і обробки окремих деталей одягу; 

- напівавтомати для виготовлення петель, виконання закріпок і коротких швів. 

    В основу конструкторської класифікації закладені особливості конструкції, які 

характеризують даний тип машини (призначення і продуктивність машини, частота 

обертання головного вала, типи і номери голок, завод-виготовлювач і т. ін.). 

Відповідно заводській класифікації, всі машини діляться на класи та варіанти. Заводи-

виготовлювачі встановлюють свій відповідний клас. Так, Подольський механічний завод 

(ПМЗ) присвоює кожному класу певний порядковий номер: 26, 27, 95. При виготовленні 

варіантів уже існуючих машин до номера добавляють цифру або літеру алфавіту: 51-А клас, 

302-1 клас.  



    Іноземні фірми застосовують цифрові і рідше буквені позначки класифікації, так МО-816 

кл. фірми „Джукі” (Японія) або 8332/3055 кл. об'єднання „Текстима” Німеччина. 

Позначення промислових іноземних швейних машин несе певну технічну інформацію, 

кожна фірма має свою індексацію і кодування. 

      Підприємства та фірми-виробники швейного обладнання. Найбільші заводи виробники 

швейних машин країн СНД: Подольський механічний завод (ПМЗ) випускає машини і 

напівавтомати човникового і ланцюгового стібка, Оршанський завод машинобудування 

(ОЗЛМ) – машини човникового стібка, Полтавський завод швейних машин (ПЗШМ) - 

машини для зшивання хутра та вишивання, Ростовський механічний завод (РЛМЗ) – 

машини для виготовлення петель і ін. 

     В світі нараховується більш ніж 100 фірм які випускають промислові та побутові швейні 

машини і різні супутні їм вироби та пристрої (голки, електроприводи, пристосування). 

Самих найбільших фірм швейного машинобудування нараховується 20-25: американські 

„Зінгер”, „Юніон Спеціал”, „Рис”; німецькі „Штробель”, „Пфафф”, „Адлер”, „Дюркопп”, 

„Протос”, „Поркерт”, „Торрінгтон”, „Текстима”; італійські „Роквелл-Римольді”, „Неккі”; 

англійські „АМФ Кларбро”; японські „Ямато”, „Джукі”, „Канасаі Спеціаль”, „Сейко”, 

„Пегасу”, „Тойота”, „Бразер”; венгерські „Паннонія”; швейцарські „Берліна”.     

Питання для самоперевірки: 

1. Що необхідно для відкриття власного швейного ательє?  

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «Проектування технологічних процесів швейного підприємства» 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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