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Тема: Проектування швейних підприємств  

Мета: охарактеризувати проектування швейних підприємств; розвивати аналітичне 

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

 

Хід уроку: 

 

                  Організація виробничого процесу малого підприємства підпорядковується тим 

же закономірностям, що і організація виробничого процесу на середніх і великих 

підприємствах. У основу виробничого процесу покладено технологічний процес 

виготовлення швейного виробу, який відображає сукупність відношень засобів праці і 

предметів праці для досягнення певної мети – отримання готового виробу. Кількість 

робочих у потоках малого підприємства, як і в потоках середніх підприємств. Це дозволяє 

розділити технологічний процес на окремі елементи, які розподіляються між робочими у 

рівних об'ємах.  

      Найбільш прийнятною організаційною формою потоків для малих підприємств є потоки 

з вільним ритмом роботи, зокрема й агрегатно-групові, для яких характерні: групове 

розташування робочих місць; як правило, ручне переміщення пачок предметів праці з 

використанням внутрішньо процесних транспортних площин між робочими місцями у 

групі і підлогових візків – між групами робочих місць. При організації потокового 

виробництва на малому підприємстві необхідно ураховувати одну із найважливіших вимог 

потенційного покупця, яка полягає в тому, щоб куплений ним виріб був єдиним у своїй 

групі виробів. Цю вимогу може задовольнити ательє з індивідуального виготовлення 

виробів. Проте наблизитися до виконання цієї вимоги малі підприємства цілком можуть. 

Для реалізації цієї вимоги підприємства повинні випускати конкретну модель, із 

запланованих до випуску моделей виробів, якомога дрібнішими партіями, здійснюючи їхню 

часту змінюваність. 

     Чисельність робочих у швейному потоці малої потужності не повинна перевищувати 50 

чоловік. За кількістю одночасно виготовлених моделей виробів потоки можуть бути 

одномодельними і багатомодельними. У багатомодельних потоках можливі такі види 

запуску моделей, як послідовно-асортиментний і циклічний. При організації потоків із 

послідовно-асортиментним запуском (ПАЗ) моделей повинні виконуватися такі умови: 

однотипність методів обробки, устаткування і технологічного оснащення; відмінності у 

трудомісткості виготовлення наступних одна за одною моделей не повинні перевищувати 

15 %.  

      Організація потоків із циклічним запуском моделей можлива при дотриманні таких 

умов: однотипність методів обробки, устаткування і технологічного оснащення; зміна 

ниток усередині циклу не допускається; при виготовленні моделей виробів різної 

складності відхилення в трудомісткості не повинні перевищувати 15-20 %. За способом 

подачі предметів праці до робочих місць найдоцільніше застосовувати децентралізований 

пачковий запуск. За наявністю спеціалізованих ділянок або груп потоки малої потужності 

можуть бути секційними і несекційними. Наприклад, потоки по виготовленню 

нетрудомістких виробів можуть бути єдиним потоком без виділення секцій або деякі секції 

можуть бути об'єднані: заготовчо-монтажна; монтажно-оздоблювальна. Побудова потоку в 

цілому виконується відповідно до вимог до побудови потоку як системи. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що покладено в основу виробничого процесу?  



2. Найбільш прийнятною організаційною формою потоків для малих підприємств є….? 

3. Які умови повинні виконуватись при організації потоків із послідовно-асортиментним 

запуском (ПАЗ) моделей? 

4. При дотриманні яких умов можлива щрганізація потоків із циклічним запуском моделей? 

 

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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