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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни\ 1.Інженерна та 
комп’ютерна графіка  
2. Інформатика та обчислювальна техніка  
3. Вступ до фаху  
4. Технологія швейних виробів 
5. Технічна механіка  
6. Вища математика  
7. Обладнання для виготовлення виробів 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. САПР одягу  
2. Загальна технологія швейних виробів  
3. Проектування швейних підприємств  

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  
Знати:  

Основні поняття автоматики, автоматизації та роботизації технологічних 
процесів, машин і систем; організаційно-технічні передумовою автоматизації; 
основні елементи автоматики та засоби обчислювальної техніки, що 
використовуються для автоматизації обладнання і процесів швейного 
виробництва; сучасні методи і засоби автоматизації технологічних процесів; 
основні принципи роботи сучасного автоматизованого обладнання; особливості 
наскрізний автоматизації виробництва на швейних підприємствах різних типів. 
 

Вміти:  
Оцінювати рівень автоматизації виробничих процесів швейного 

підприємства; грамотно визначати черговість автоматизації ділянок швейного 
підприємства; здійснювати порівняльний аналіз автоматичного і 
автоматизованого обладнання різних фірм за його технічними 
характеристиками; здійснювати і обґрунтовувати вибір найбільш оптимального 
для конкретного типу виробництва автоматичного і автоматизованого 
обладнання; пояснювати за структурними схемами взаємодія основних систем 
автоматичного і автоматизованого обладнання. 
 

Володіти:  
1. Методикою вибору основних засобів автоматизації швейного виробництва.  
2. Методикою використання швейного виробництва.  
3. Методами контролю роботи засобів автоматизації швейного виробництва.  

 
 
 
 



3.Зміст робочої програми 
Модуль 1 

• Актуальність автоматизації технологічних процесів швейних підприємств 
різних типів 

• Основні визначення, класифікація автоматичних пристроїв.  
• Засоби і системи автоматизації на основі ЕОМ. елементи автоматики 

Модуль 2 
• Автоматизація підготовчого провадження швейних підприємств 
• Автоматизація розкрійного виробництва швейних підприємств 
• Автоматизація складальних процесів швейного виробництва 

Модуль 3 
• Підготовка виробництва до роботизації процесів виготовлення швейних 

виробів. 
• Порівняльний аналіз проектів автоматизації швейного виробництва, 

розроблених різними фірмами.  
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