
Урок № 37 

Дата: 11.02.2022 

Тема: Структура підприємств взуттєвого виробництва 

Мета: охарактеризувати структуру підприємств взуттєвого виробництва; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 

            Шкіряно-взуттєва промисловість достатньо поширена в нашій державі, хоча її 

виробництво зменшується через неспроможність конкурувати з імпортним взуттям. Нині 

існує понад 30 взуттєвих підприємств у багатьох містах, зокрема Львові, Дніпрі, Запоріжжі, 

Києві, Черкасах, Броварах. Там виробництво взуття орієнтується на чинники споживача та 

трудових ресурсів. 

    В Донецькому економічному районі найбільші підприємства легкої промисловості 

розміщені у промислових центрах – Донецький бавовняний комбінат, Макіївська 

бавовнопрядильна фабрика, Луганський тонкосуконний комбінат, Луганське взуттєве 

виробниче об’єднання, трикотажні й швейні підприємства Горлівки, Шахтарська, Бахмута.  

Придніпровський район. Легка промисловість району не задовольняє потреб населення в 

цілому ряді товарів. Її розвиток є одним з найважливіших завдань комплексного розвитку 

господарства Придніпров’я.  

      Північно-східний район. Текстильна промисловість виробляє вовняні, бавовняні, 

трикотажні тканини, діють хутрові та шкіряно-взуттєві підприємства. Найбільшим центром 

легкої промисловості є Xарків. Тут зосереджена щвейна, панчішно-шкарпеткова, суконна, 

взуттєва галузі. У Полтаві розміщені бавовнопрядильна, трикотажна, швейна фабрики, 

шкіряно-взуттєвий комбінат, у Сумаx – швейна, суконна, шкіряно-взуттєва фабрики.  

Столичний район. Розвинута швейна промисловість. Швейні об’єднання “Україна” і 

“Капітан” у Києві, швейні фабрики у Житомирі, Бердичеві, Коростені, Малині, Ніжині, 

Сквирі, Фастові, Прилуках. Шкіряно-взуттєва промисловість представлена такими підпри-

ємствами, як шкіряне об’єднання ім. М.В.Фрунзе (Київ), взуттєві фабрики у Прилуках, 

Семенівці, Чернігові.  

     У Подільському районі діє текстильне виробництво – виробниче об’єднання 

“Текстерно”, Кам’янець-Подільська бавовняно-ткацька фарика, Кременецька фабрика 

ватину, 3аліщицька фабрика. Цей район виробляє 5,9% тканин України. Швейні фабрики є 

у Вінниці (виробничі об’єднання ім. В.Володарського і “Поділля”), Xмельницькому 

(виробниче об’єднання “Спецодяг”), Тернополі, Гайсині, Xмільнику. 

 

Урок № 38 

Дата: 11.02.2022 

Тема: Структура підприємств взуттєвого виробництва 

Мета: охарактеризувати структуру підприємств взуттєвого виробництва; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до 

спеціальності. 

Хід уроку: 

    Карпатський район. Центрами текстильної, швейної, трикотажної промисловості є Львів, 

Чернівці, Червоноград; хутрової – Тисмениця; шкіряної і взуттєвої – Львів, Стрий, 

Борислав, Івано-Франківськ.  

     Центральноукраїнський район. Найбільші підприємства легкої промисловості – 

Черкаський шовковий комбінат, Черкаська і Стеблівська текстильні фабрики, швейні – у 



Золотоноші, Умані, Кіровограді, взуттєві – у Черкасах, Умані, Новомиргороді, валяльно-

повстяна фабрика – у Черкасах.  

     Волинський район. Легка промисловість є провідною галуззю, особливо текстильна 

(меланжева фабрика у Луцьку, льонокомбінат та фабрика нетканих матеріалів у Рівному, 

льонозаводи у Березному, Володимирці, Сарнах, Зарічному). Поширена швейна, шкіряно-

взуттєва промисловість і штучне виробництво шкіри у Нововолинську, Ковелі. 

Виробництво взуття щороку становить понад 2 млн. пар. Цей район виготовляє понад 156 

млн. м2 різних тканин, 1,2% трикотажних.  

     Причорноморський район виготовляє 20% тканин країни. Найбільші підприємства – 

Xерсонський бавовняний комбінат, Одеська конопле-джутова фабрика. Вовняні фабрики є 

в Одесі, Татарбунарах, є трикотажні комбінати в Миколаєві, Одесі, Xерсоні. Взуття 

виготовляють в Одесі, Сімферополі, Миколаєві. 

    Ефективність взуттєвого виробництва багато в чому визначається ступенем 

використання сировинних і допоміжних матеріалів. На взуттєвих підприємствах 

використання шкіри (наприклад, для верха взуття) складає в середньому (70...72)%, отже, 

(28...30)% шкіри переходить у малокорисні відходи. 

    Одними з найбільших виробників взуття у світі є США, Італія, Іспанія, Бразилія. Греція. 

Значним експортером домашнього й легкого взуття є Китай. 

Питання для самоперевірки: 

1. Як у регіонах найкраще розвивається текстильна промисловість? 

 

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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