
Урок № 23 

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. 

Урок № 24 

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: 

     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. 

     Високим попитом користуються ремонтні види робіт. Це стало стимулом для розвитку 

невеликих майстерень у торгових центрах, на ринках.  

    За результатами соціологічних опитувань понад 50% опитаних вважають, що таких 

підприємств недостатньо, особливо підприємств з пошиття шкіряних, хутряних і 

трикотажних виробів.  

     Крім того, для підприємств даного виду послуг існує проблема браку кваліфікованих 

кадрів, тому що професії непрестижні і часто малооплачіваеми. Послуги з пошиття і 

ремонту швейних, хутряних та шкіряних виробів, головних уборів та виробів текстильної 

галантереї, ремонту, пошиття та в'язання трикотажних виробів затребувані населенням;  

Для малозабезпечених категорій населення по даному виду послуг необхідна пряма адресна 

допомога через систему акредитованих підприємств;  Для розширення мережі підприємств 

по пошиву та ремонту одягу для населення з середнім достатком необхідна реалізація 

системи заходів щодо залучення інвесторів;  Необхідно підвищувати рівень обслуговування 

населення, забезпечувати співвідношення ціни та якості пропонованих послуг, у тому числі 



через запровадження системи добровільної сертифікації побутових послуг. Необхідно 

розробити і реалізувати комплекс заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу 

таких професій, як кравець, закрійник, майстер художнього штопання, модистка і т.п. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які бувають розряди в ательє? 

2. від чого залежить розряд ательє? 

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 

 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

