«ШВАЧКА. ВИШИВАЛЬНИК»
Сфера діяльності: «людина – техніка»
Швачка.Вишивальник
–
це
спеціаліст
з
виробництва виробів з
тканин, шкіри і інших
матеріалів,
який
здійснює
пошиття
виробів вручну або на
різноманітних
універсальних машинках (ґудзикових, петельних,
вишивальних, оверлоці, тощо).
Швачка. Вишивальник – це одна з стародавніх
професій, яка докорінно змінилася в процесі науковотехнічного процесу. Зараз ця професія найбільш
поширена у галузі легкої промисловості, а саме в
швейному і трикотажному виробництві.
Швачка працює не тільки з пошиття верхнього
чоловічого та жіночого одягу, спортивного одягу, блуз,
суконь, сарафанів та інших виробів, тобто в швейному
виробництві, а й у трикотажному, хутряному, валяльноповстяному, текстильно-галантерейному, такелажному
виробництві, а також у виробництві головних уборів,
бере участь в інших виробництвах текстильної
промисловості.
Швачка в текстильній промисловості з'єднує окремі
частини виробу воєдино, обробляє різні види білизни,

штор і т.д.; в такелажному – настрочує стрічки на край
плащ-наметів, шиє брезенти, тенти, чохли; в інших
видах текстильної промисловості - шиє матраци і
ковдри, з'єднує кінці тросів і т.д.
Характер робіт:
 виконання
на
машинках або вручну
складних операцій з
пошиття
виробів
з
різних матеріалів;
 усунення дрібних
неполадок в роботі
обслуговуваного
устаткування.
Швачка повинна знати:
 методи і прийоми виконання складних операцій;
 асортимент виробів;
 порядок усунення дрібних неполадок в роботі
устаткування.
Професія «Швачка. Вишивальник» обмежень щодо
віку і статі не має, але ця професія переважно жіноча.
Тривалість робочого дня залежить від місця роботи
(погодинно або позмінно).
Робоче місце: ательє, майстерні з пошиття та ремонту
одягу, цехи фабрик, комбінатів.

Вимоги
до
індивідуально-психологічних
особливостей:
 посидючість;
 акуратність;
 терпіння;
 гарний зір і окомір;
 стійкість уваги;
 спритність
і
швидкість рук;
 конструктивну уяву.
Медичні обмеження до професії Швачка:
 захворювання легень;
 захворювання серцево-судинної системи;
 гіпертонічна хвороба;
 психічні розлади;
 слабкий зір.
Шляхи отримання професій:
 навчання в професійно-технічному навчальному
закладі з досвідом роботи на виробництві;
 вдосконалення знань з професії в коледжах та
вищих навчальних закладах.
Сумісні професії: вишивальниця, закрійник, кравець,
викладач в коледжі, школі, на курсах.
Ринок праці:
Професія дає можливість працювати на виробництві,
займатися індивідуальною трудовою діяльністю,
надомною працею.

Рівень заробітної плати залежить від фінансового
стану підприємства, форми власності, кількості та якості
продукції, що випускається, кваліфікації працівника.
Взагалі, заробітна плата швачки досить висока. Ризик
безробіття – мінімальний.

