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Мета і завдання. Метою роботи є дослідження шляхів удосконалення 

технологічного процесу виготовлення одягу на ТзОВ «Вулиця 

Майстрів» (м. Львів) на основі поглибленого аналізу методів обробки 

основних вузлів виробів.  

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні 

взаємопов’язані завдання: на основі аналізу асортименту швейних виробів, 

що випускається на підприємстві, існуючих методів обробки і 

технологічного обладнання для виготовлення цих виробів запропонувати 

нові моделі одягу для виробництва, а також розробити раціональні варіанти 

обробки цих виробів та сформувати рекомендації щодо застосування 

запропонованих методів обробки на зазначеному виробництві. 

Об’єкт та предмет дослідження. За об’єкт дослідження обрано 

технологічний процес виготовлення одягу в умовах ТзОВ «Вулиця 

Майстрів» (м. Львів). Предмет дослідження – стилізований одяг для 

реконструкції історичних подій. 

Методи та засоби дослідження. Дослідження базувалися на основі 

системного підходу, методах аналізу та синтезу, принципах раціоналізації. В 

процесі виконання етапів досліджень використовувались основні положення 

теорії та практики проектування швейних виробів. Всі розрахунки та 

графічна візуалізація роботи проводилися з використанням пакетів 

прикладних програм Microsoft Office та CorelXara. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.  

В роботі проведено аналіз існуючого на підприємстві ТзОВ «Вулиця 

Майстрів» (м. Львів) процесу проектування та виготовлення швейних 

виробів та надано рекомендації щодо їх вдосконалення за рахунок 

впровадження сучасного технологічного обладнання та раціональних методів 

обробки. 

Результати дослідження. 

Останнім часом все більше з’являється історичних клубів, учасники 

яких цікавляться історичною реконструкцією, тобто відтворенням 

матеріальної культури (одягу, зброї, предметів побуту) і духовної спадщини 

тієї чи іншої історичної епохи або знаменної події із використанням 

археологічних, образотворчих та письменних джерел. Невід’ємною частиною 

історичної реконструкції є відтворення костюму, характерного для епохи, що 

розглядається [1-2]. 
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ТзОВ «Вулиця Майстрів» (м. Львів) спеціалізується на масовому 

виготовленні одягу для реконструкції історичних епох, а також на створенні 

сучасних швейних виробів, стилізованих під предмети історичного костюму. 

Для проведення дослідження було проаналізовано існуючий 

асортимент товарів, який виготовляє підприємство, та встановлено, що 

найбільшою популярністю серед споживачів користуються стилізовані сукні 

для відображення Епохи Відродження. На основі аналізу особливостей 

жіночого історичного костюму пізнього середньовіччя систематизовано дані 

про одяг цього періоду. 

Визначено характерні 

ознаки, притаманні 

історичному костюму та 

запропоновано нову 

модель сукні (див. рис.1) 

для реконструкції цієї 

історичної епохи [3]. 

Для досягнення мети 

дослідження визначено 

цільову аудиторію для 

суконь – це жінки 

молодшої вікової групи, 

розмірів 84-92, зростів 158-

170, що проживають у 

помірній кліматичній зоні. 
 

Рис. 1. 

Проаналізовано найбільш характерні ситуацій використання виробів 

споживачем, визначено виробничі вимоги до виробу. Розроблено 

конструкцію та лекала запропонованої моделі. Для оцінки технологічності та 

економічності моделі було виконано розкладку лекал деталей тканини верху 

та докладу, визначено основні показники матеріалоємності моделі. 

Розроблено технічний опис на модель, схеми технічного розмноження лекал 

та іншу пpоектно-констpуктоpську документацію. 

На наступному етапі роботи проведено аналіз існуючих на 

підприємстві ТзОВ «Вулиця Майстрів» технологічного обладнання, засобів 

малої механізації, а також методів обробки жіночих суконь. Обрано наступні 

вузли виробу для подальшого удосконалення технології обробки: рукав-

пройма, горловина, низ виробу, застібка, рукав, спідниця-стан. 

У якості критеріїв визначення раціональних методів обробки вибрано 

трудомісткість обробки вузла, зміна продуктивності праці, вартість 

обладнання, що застосовується для обробки вузла, рівень споживчої якості 

обробки вузла. Складено технологічну послідовність обробки кожного 

варіанта вузла та розраховано трудомісткість виготовлення. 

На основі дослідження рекомендовано для попереднього застрочування 

складок перед вшиванням рукава у пройму використовувати спеціальну 

швейну машину Juki 3578 або швейну машину фірми DAISEN із спеціальним 

 

Рис. 1 
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пристроєм, що забезпечують рівномірне закладання однобічних складок. 

Використання цієї ж машини для закладання складок також можливе перед 

пришиванням нижньої частини рукава до голівки. 

Для настрочування оздоблювальної тасьми під час обробки низу 

виробу та нижньої частини  рукава рекомендовано використання двоголкової 

швейної машини, такої як BROTHER TN-842A-043. Яку можна також 

використовувати для виготовлення інших моделей виробів, що випускаються 

ТзОВ «Вулиця Майстрів».  

Для пришивання начіпних петель застібки запропоновано спеціальний 

пристрій, який дозволить без намічання рівномірно їх розподіляти під 

голкою машини. 

Вшивання рукава в пройму рекомендується виконувати на 

обладнаному робочому місці із використанням програмованої швейної 

машини DURKOPP ВМ 550-16-26. Застосування вищезазначеного 

обладнання не тільки зменшує трудомісткість обробки вузла на 19,4%, але й 

дозволяє значно підвищити рівень якості його виконання. 

Аналіз результатів досліджень доводить, що впровадження 

спеціального обладнання та пристроїв забезпечує значне зниження 

трудомісткості виготовлення, підвищення надійності виробу під час 

експлуатації та забезпечує високий рівень якості обробки. 

Висновки. На основі аналізу методів обробки запропоновано шляхи 

удосконалення технологічного процесу виготовлення сукні для історичної 

реконструкції Епохи Відродження. Визначено раціональні методи обробки 

зазначеного асортименту одягу, впровадження яких у виробничий процес 

ТзОВ «Вулиця Майстрів» (м. Львів) забезпечить зниження трудомісткості 

виготовлення виробу на 4,3%.  

Ключові слова: сукня, технологічний процес, історична реконструкція. 
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