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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Сучасні техніка, технологія і організація виробництва сприяють 

виготовленню широкого асортименту моделей одягу індустріаль-

ними способами за мінімальних затрат часу і високих техніко-

економічних показниках. Значна роль при цьому належить підви-

щенню темпів росту промисловості на основі технічного пере-

оснащення, запровадження прогресивної технології і організації 

виробництва, що забезпечує зниження матеріальних і трудових 

затрат на випуск продукції.  

Перехід на ринкові відносини корінним чином змінив підхід до 

розвитку галузі. В умовах малої пристосованості швейних підпри-

ємств до ринкових умов та швидкої зміни асортименту, питання 

оперативного проектування раціональних технологічних процесів і 

організації виготовлення виробів є дуже важливими.  

Успішне вирішення поставлених перед галуззю задач потребує 

чіткого підходу до питання проектування швейних підприємств. 

Існуюча методика проектування технологічних процесів потребує 

вибору і оброблення великого об’єму інформації, виконання чисе-

льних розрахунків, уточнень, фіксації проміжних величин. Вико-

ристання методів проектування процесів із застосуванням 

комп’ютерної техніки сприяло покращенню якості технологічних 

рішень, скоротило терміни безпосереднього проектування і отри-

мання кінцевого продукту, створило нові методи оброблення і 

прогресивні технологічні процеси. 

У промисловості нагромаджено багато матеріалу, який необхі-

дно засвоїти студентами – майбутнім фахівцям швейної галузі. 

Для цього необхідно набути практичних навичок у виконанні роз-

рахунково-графічних робіт. Інженер-технолог повинен вміти спро-

ектувати технологічний процес з урахуванням сучасної технології 

виготовлення та організації виробництва й праці; володіти прийо-

мами добору технологічних методів для матеріалів з новими тех-

нологічними властивостями; мати досвід технологічного доопра-
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цювання процесів підготовки матеріалів до розкрою, отримання 

крою, пошиття і оздоблення виробу відповідно до вимог виробни-

цтва.  

Навчальний посібник розроблений відповідно до програми ди-

сципліни «Проектування підприємств» напряму «Технологія виро-

бів легкої промисловості». Дисципліна «Проектування підпри-

ємств» є прикладною наукою, яка вивчає питання раціонального 

проектування нових швейних підприємств галузі, реконструкцію 

та технічне переозброєння діючих. Основна частина дисципліни – 

вивчення методик розрахунків кількості робітників, обладнання й 

площі основних цехів і дільниць швейних підприємств. 

При створенні навчального посібника використані роботи Цен-

трального науково-дослідного інституту швейної промисловості 

СРСР, розробки багатьох авторів зі спеціальності, а також урахо-

вано досвід передових швейних підприємств. 

Метою посібника є надання студентам необхідного обсягу 

знань у царині проектувальних робіт, ознайомлення з методиками 

технологічних розрахунків, самостійне виконання розрахунків 

відповідно до умов виробництва. 

Посібник містить лабораторний практикум з методичними вка-

зівками та прикладами оформлення лабораторних робіт. Для пере-

вірки знань та умінь з дисципліни розроблені тестові завдання. 

Уміння, отримані студентом у результаті вивчення дисципліни 

«Проектування підприємств» будуть використані при виконанні 

дипломного проекту, у роботі інженером-технологом на виробни-

цтві при розробці технологічної документації для проектування 

процесів виготовлення швейних виробів. 

Видання призначене для викладачів ВНЗ та студентів, які нав-

чаються за напрямом підготовки «Технологія виробів легкої про-

мисловості» і може бути цікавим для фахівців швейних підпри-

ємств. 
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