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Тема: Управління якістю та обслуговуванням на підприємствах взуттєвого виробництва 

Мета: охарактеризувати управління якістю та обслуговуванням на підприємствах 

взуттєвого виробництва; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 

      Потреби споживачів на взуття постійно зростають і змінюється їх характер. На даний 

час у зв'язку зі зміною умов пращ, побуту та відпочинку, а також культурно-освітнього 

рівня споживачів вимоги до взуття стають дедалі різноманітними. Споживач потребує 

взуття не лише для повсякденного або домашнього вжитку, а й для виконання різних видів 

робіт, активного відпочинку, для занять спортом, вихідне, нарядне, а залежно від сезонного 

призначення та кліматичних умов експлуатації - взуття різних конструктивних 

особливостей. 

    Характер вимог і потреб до взуття тісно пов'язаний із віком і статтю споживачів. Перед 

торговельними працівниками стоїть складне завдання - формування оптимального 

асортименту взуття з метою максимального забезпечення попиту населення. Тому 

необхідно постійно вивчати потреби споживачів, проводити маркетингові дослідження. 

Оцінка рівня якості взуття неможлива без вивчення його властивостей, визначення 

одиничних показників та проведення необхідних досліджень під час експлуатації 

     До споживних властивостей взуття належать естетичні, ергономічні властивості та 

надійність. 

    Естетичні властивості взуття визначаються такими чинниками: 

а)         фасоном, тобто формою носково-пучкової частини та каблука, відповідністю цих 

показників сучасному стилю; 

б)         моделлю, тобто характером крою заготовки, наявністю різноманітних декоративних 

елементів, їх видами, оригінальністю, новизною; 

в)         видом матеріалів, що використовуються на зовнішні і внутрішні деталі заготовки, 

характером обробки лицьової поверхні. Колір матеріалу верху взуття повинен бути 

сучасним і відповідати естетичним смакам; 

г)         видом і кольором матеріалу підошви, який повинен гармоніювати зі всією 

конструкцією заготовки; 

г) виразністю, яскравістю й охайністю нанесення маркування. 

     Ергономічні властивості — це насамперед зручність у користуванні взуттям. 

    Зручність — складний комплексний показник, на який впливають внутрішня форма та 

розміри виробу, а також маса, жорсткість переду і задника, пружність підноска, гігієнічні 

властивості - волого- і теплозахисні, здатність до вологовіддачі, мала забруднюваність і 

легке гашення. Крім того, взуття не повинне шкідливо впливати на ноги, що може 

виникнути у зв'язку з широким використанням полімерних матеріалів. 

     Маса і жорсткість взуття визначають загальні енерговитрати під час ходіння, а отже, 

втому людини. При підвищеній жорсткості зменшується контакт взуття з опорною 

поверхнею, знижуються амортизаційні властивості. Під час експлуатації жорсткого взуття 

з'являються больові відчуття від тертя та інші неприємні ефекти. 

    Одночасно з максимальною гнучкістю конструкції шкіряне взуття повинне мати жорсткі 

задники та пружні підноски. М'які задники для взуття недопустимі, оскільки вони осідають 

і зношуються. Без жорстких задників виготовляють окремі види спортивного взуття та 

дорожні туфлі. 

 



Питання для самоперевірки: 

1.З чим пов’язують характер вимог і потреб до взуття взуття? 

2. Що таке зручність у взутті? 

 

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 
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