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Тема: Принципи проектування технологічних процесів 

Мета: охарактеризувати принципи проектування технологічних процесів; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 
      У сучасних умовах для малого підприємства одним із основних завдань у його діяльності є формування 

асортиментної політики. Після визначення асортименту перед керівництвом підприємства виникає завдання 

організації швейного виробництва. Саме від організації виробництва багато в чому залежить, буде підприємство 

рентабельним, чи зможе виробничий процес приносити прибуток і чи довго дане підприємство у сучасних 

ринкових умовах зможе бути реальним конкурентом. Ці показники діяльності підприємства визначаються не 

тільки конкурентоспроможністю випущеної продукції, але і її різноманітністю, здатністю задовольнити вимоги 

потенційного замовника. Необхідною умовою ефективної діяльності малого підприємства є раціональна 

побудова його виробничої структури. На відміну від середніх і великих підприємств на малому підприємстві, 

як правило: відсутні допоміжне, підсобне і побічне виробництва; не виділяються в окрему структурну одиницю 

експериментальний цех і цех обробки готового виробу; підготовчі цехи можуть бути об'єднані територіально. 

Малі підприємства створюються, як правило, для випуску товарів певного виду, тобто для них характерна 

наочна спеціалізація. Це зумовило організацію процесу виготовлення виробу за схемою підприємства із 

закінченим технологічним циклом виробництва. 

       Проте на малому підприємстві можуть мати місце і окремі стадії виробничого процесу. Наприклад, 

постачання деталей відповідно до замовлення малого підприємства здійснюється з іншого підприємства, 

оснащеного автоматизованим комплексом, що забезпечує високу точність. Для попереднього розрахунку і 

компоновки площ малого підприємства може бути використана методика розрахунку середніх і великих 

підприємств. Проте необхідно враховувати, що при проектуванні малого підприємства початковими даними, як 

правило, є виробнича площа, на якій планується його розміщення. При вирішенні завдання поверхового 

планування слід враховувати взаємні зв'язки цехів, керуватися вимогами організації виробництва із 

урахуванням санітарних і протипожежних норм техніки безпеки. Всі адміністративні приміщення і по 

можливості фірмовий магазин розташовують в основному корпусі з виробництвом. 

 

       Питання для самоперевірки: 

1. Від чого залежить рентабельність підприємства? 

2. Які відділи, зазвичай, мають  великі підприємства? 

3.від чого залежить структура підприємства? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 
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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 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

