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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
1. Вступ до фаху 
2. Технологія швейного виробництва  
3. Основи конструювання виробів  
4. Матеріалознавство швейних виробів 
5. Обладнання для виготовлення виробів  
6.  Інженерна та комп’ютерна графіка 
7. Конфекціонування 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Автоматизація технологічних процесів швейних виробництв  
2. Організація виробництва і менеджмент 
3. Менеджмент професійної діяльності 
4. Управління якістю швейних виробів 
5. Технічна підготовка виробництва і проектування технологічних процесів 
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 
Знати: 
1. Принципи класифікації швейних підприємств, їх виробничо-технологічну 

характеристику. 
2. Структуру і функції структурних підрозділів швейного підприємства. 
3. Технологічний перелік основних видів робіт, що виконують у швейних 

цехах швейного підприємства. 
4. Основні види обладнання швейних цехів, цеху остаточної ВТО і складу 

готових виробів швейного підприємства. 
5. Вимоги до виконання планувальних рішень швейних цехів, цеху остаточної 

ВТО і складу готових виробів швейного підприємства. 
6. Принципи організації роботи швейних цехів з використанням САПР. 
7. Особливості технологічних процесів виробництва одягу по індивідуальнім 

замовленням. 
 

Вміти: 
1. Виконувати попередній розрахунок підприємства та розраховувати 

виробничі площі основних цехів швейного підприємства. 
2. Визначити кількість виконавців, обладнання, транспортних засобів. 

3. Розподіляти працю між виконавцями швейних цехів і цеху остаточної ВТО 
швейного підприємства і складати технологічну схему поділу праці. 

4. Виконувати аналіз технологічних схем поділу праці та розраховувати 
техніко-економічні показники. 

 
Володіти: 
1. Методикою технологічних розрахунків числа робочих, кількості обладнання 

і виробничої площі швейних цехів, цеху остаточної ВТО і складу готових 
виробів швейного підприємства. 



2. Методикою складання технологічних схем поділу праці швейних цехів і 
цеху остаточної ВТО швейного підприємства. 

3. Методикою виконання планування швейних цехів, цеху остаточної ВТО і 
складу готових виробів швейного підприємства. 

4. Методикою виконання креслення за допомогою інженерної та комп’ютерної 
графіки. 

 

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
• Принципи класифікації швейних підприємств, їх виробничо-технологічна 

характеристика, техніко-економічне обґрунтування будівництва нового або 
реконструкції діючого підприємства. 

• Підприємництво в швейної промисловості. Процес бізнес планування. 

• Виробнича програма підприємства - новобудови або підприємства, що 
реконструюється. 

• Загальні вимоги до технологічного проектування. Попередній розрахунок 
підприємства, вимоги до нього. 

 
Модуль 2 

• Технологічні потоки швейних цехів, їх характеристика. Вимоги до масового 
промислового потокового виробництва. Область використання, особливості 
організації основних типів технологічних потоків. 

• Етапи проектування. Вихідні дані технологічних розрахунків потоків 
швейних цехів. Вибір моделей, матеріалів, методів обробки, обладнання, 
пристосувань. Розрахунок економічної ефективності відібраних методів 
обробки та обладнання. 

• Технологічна послідовність. Будування графа процесу. Вибір типу потоку, 
засобу запуску моделей у виробництво. Попередній розрахунок потоку. 

 
Модуль 3 

• Вимоги до побудови потоків, організаційної операції формування процесу. 
• Технологічна схема потоку. Аналіз її будування. Складання схеми розподілу 

праці. Аналіз схеми. Побудова синхронного та монтажного графіків.  
• Розпланування робочих місць у потоці і розміщення потоків у швейному 

цеху. Транспортні засоби переміщення напівфабрикатів і готових виробів. 
Типи і розміри робочих місць, принципи їх розміщення у потоках різних 
типів. Розміщення потоків у цеху. 

• Аналіз технічного рівню потоку. Розробка таблиць “Зведення робочої сили”, 
“Зведення обладнання”. Розрахунки техніко-економічних показників потоку. 

 
Модуль 4 

• Удосконалення організаційних форм технологічних процесів. Гнучкі 
організаційні форми технологічних потоків, що виготовляють швейні 



вироби. Використання ЕВМ при проектуванні технологічних потоків 
швейних цехів. 

• Технологічні розрахунки цеху остаточної волого-теплової обробки і 
оздоблення виробів. 

• Технологічні розрахунки складу готових виробів. 
• Особливості технологічних процесів виробництва одягу по індивідуальнім 

замовленням. 
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