
Урок № 21 

Дата: 08.02.2022 

Тема: Управління якістю та обслуговуванням на  швейних підприємствах 

Мета: охарактеризувати управління якістю та обслуговуванням на  швейних 

підприємствах; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

            Виробнича структура швейних підприємств служба побуту, зокрема структура 

основного виробництва, визначається нерозривному зв'язком процесу провадження з 

процесом обслуговування населення. Коли в швейних підприємствах виробництва 

основний процес, зазвичай, має певну предметну спеціалізацію і сконцентрований щодо 

одного будинку, то службі побуту кількаразові контакти з замовником у процесі 

виробництва з прийомі примірках і видачі виробів вимагає наближення виробництва до 

обслуговуванню населенню, певного органічні його масштабу. Тож у швейній галузі 

служба побуту і основне виробництво не концентрується цілком у одному будинку, а 

розміщається у мережі ательє, майстерень тощо. 

    Організація процесу виробництва та обслуговування населення у ательє, майстеренях чи 

будинках моди диференціюється залежно від заданого підрозділу, і поділяються на розряди 

(класи) – вищий, перший, другий; нижчим ставляться майстерні (експресс-ателье). 

Економічною підвалиною диференціації є істотне різниця у цінах послуги: це у ательє 

першого варіанта й вищого розряду ціни відповідно на 22% і 95% вище, ніж у ательє 

другого розряду. 

    Організація виробничого процесу технологія в ательє вищого розряду (класу «Люкс») 

орієнтовані на  виготовлення одягу новітнього асортименту, різноманітних і оригінальних 

фасонів будь-якої складності, відповідних сучасному і перспективному напрямку моди і 

індивідуальним запитам замовника, також вироби, виготовлені ательє вищого розряду, 

повинні вирізняються найвищим якістю пошиття. Недопустими дефекти посадки. 

Найчастіше, в ательє вищого розряду застосовуються інноваційні методи розробки та 

виготовлення швейних виробів, із застосуванням новітніх розробок у галузі швейної 

промисловості. Також використовується сучасне обладнання та оснащення. У ательє 

вищого розряду виробляється пошив виробів із дорогих і складних обробці тканин, із 

застосуванням високоякісної, і навіть ексклюзивної фурнітури і опоряджувальних 

матеріалів. За бажання замовника, виріб може доповняться ексклюзивної оздобленням, 

часто виконуваної вручну (вишивка, аплікації, вишивка бісером, оформлення стразами, 

кристаликами, каменями); можуть виготовлятися супутні вироби (прикрасу, рукавички, 

шарфи, сумочки, головні убори). 

Урок № 22 

Дата: 08.02.2022 

Тема: Управління якістю та обслуговуванням на  швейних підприємствах 

Мета: охарактеризувати управління якістю та обслуговуванням на  швейних 

підприємствах; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

Ательє першого розряду організується до виконання замовлень на виготовлення, оновлення 

й ремонту одягу будь-якої складності. У цих ательє також виготовляються вироби будь-якої 

складності, застосовуються різні види обробки, проте, частка ручної праці значно нижчі від, 

ніж у ательє вищого розряду, а найчастіше зведена нанівець. 

Ательє другого розряду також виконує замовлення виготовлення, оновлення й ремонт 

одягу. Виріб характеризується меншою оригінальністю, новизною і складністю фасонів. 



Майстерня (експресс-ателье) забезпечує пошив і відновлення одягу не складного 

асортименту (часто із застосуванням готових лекал), і навіть підгонку і ремонт одягу. 

Розряд ательє встановлюється насамперед у залежність від значенні досягнутих показників 

якості, з урахуванням новизни і труднощі фасонів, широти асортименту виготовлених груп 

одягу. Важливими критеріями організації виробництва та обслуговування населення, 

затверджені до уваги при покликання ательє підвищеного розряду, є: технічний рівень 

виробництва, обслуговування замовників, кваліфікація виконавців, комфортність 

приймального салону, повнота засобів про моді, широта асортименту матеріалів, 

запропонованих замовником. 

      У ательє вищого і першого розрядів замовникам надаються додаткові послуги 

художника консультанта, який, починаючи виробничий процес, виконує відповідальні 

операції з проектування покрою і фасонузаказиваемой одягу. У великих ательє вищого 

розряду, ще, здійснюватися періодична демонстрація моделей одягу. У ательє підвищених 

розрядів необхідна участь у виробничому процесі робочих, мають вищий кваліфікаційний 

розряд. 

       Для виробництва одягу за індивідуальними замовленнями характерний, переважно, 

бригадно-групповой метод організації виробництва, з поділом праці між членами бригади. 

Принципом розподіл праці для малих бригад із кількістю робочих 4-7 людина є, зазвичай, 

спеціалізація робочих за видами робіт – машинним, ручним, утюжительним. У цьому виріб 

у процесі опрацювання повертається деякі робочі місця кілька разів. У бригадах з великим 

кількісним складом обробка вироби поділяється як за видами робіт, а й у деталей, вузлам з 

відмежуванням робіт, потребують різної кваліфікації робочих. Проте й великих бригадах 

вдасться виключити поворотні руху через неоднаковою послідовності обробкиразно-

фасонних виробів і потребі більш повного використання спеціального устаткування. Тому 

передумови для поточного методу організації виробництва вкрай обмежені. 

    Форми і системи оплати праці покликані забезпечити облік в заробітної плати кількісних 

і якісних результатів праці, створювати в працівників матеріальну зацікавленість у 

поліпшенні безпосередніх результатів праці та загальних підсумків діяльності 

підприємства. 

    Форми і системи оплати праці різняться нарахування заробітної плати у залежність від 

його результативності. Система нарахування мала бути проста і ясною, щоб зв'язок між 

продуктивністю праці, якістю продукції і на виконання робіт, з одного боку, і обсягом 

зарплати, з другого, можна було доступною розумінню кожного працівника. 

Домашнє завдання: 

1. Які існують класи ательє? 

2. Яка відмінність від класами в ательє стосовно послуг? 

     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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