
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 45 

Дата: 04.04.2022 

Тема: Проектування  підприємств взуттєвого виробництва  

Мета: охарактеризувати проектування  підприємств взуттєвого виробництва; розвивати 

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

спеціальності. 

Хід уроку: 

      Основні етапи проектування промислового підприємства (взуттєвої фабрики): 

 Технічний проект реконструкції промислового підприємства, його склад і етапи 

розробки. 

 Етапи розробки і зміст бізнес-плану будівництва взуттєвої фабрики. 

 Проектування основних та допоміжних цехів взуттєвої фабрики. 

 Компонування обладнання в розкрійному, вирубувальному, та складальних цехах 

(складання заготовки та взуття). 

 Проектування складів. 

 Основні положення будівництва промислових підприємств. 

 Основні частини промислових будинків і їх конструктивні рішення. 

 Будівельні матеріали, їх призначення й властивості. 

 Водопостачання, каналізація, опалення й вентиляція. 

        Технічний проект реконструкції промислового підприємства: 

 будівельна частина; 

 житлово-громадське будівництво; 

 кошторисна частина; 

 санітарна частина; 

 технологічна частина. 

    Бізнес-план будівництва взуттєвої фабрики містить такі розділи: 

а) оцінка ринків збуту; 

б) опис продукції; 

в) резюме; 

г) план маркетингу; 

д) організаційний план; 

е) юридичний план; 

є) технічний план; 

ж) технологічний план; 

з) оцінка ризику; 

і) конкуренція на ринку. 

    Застосування системи RINK на взуттєвому виробництві приводить до: 

a) підвищення продуктивності праці кожного робітника; 

б) скорочення кількості напівфабрикатів; 

в) збільшення кількості колодок; 

г) поліпшення контролю якості; 



д) поліпшення надійності завдяки більшої гнучкості і залишається працездатною при 

виходу з ладу однієї або навіть декількох машин. 

    Вибір комбінацій для розкроювання шкіряних матеріалів здійснюється з метою: 

 більш ефективного використання топографічних частин шкіри за призначенням; 

 більш ефективного використання шкіри; 

 збільшення процента використання матеріалів; 

 підвищення продуктивності праці. 

     

Урок № 46 

Дата: 04.04.2022 

Тема: Проектування  підприємств взуттєвого виробництва  

Мета: охарактеризувати проектування  підприємств взуттєвого виробництва; розвивати 

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

спеціальності. 

Хід уроку: 

 У комбінації вибирають моделі в яких відсотки співвідношення площ більш 

відповідальних деталей були: 

 максимальні; 

 мінімальні; 

 мінімальні з максимальними; 

 рівні. 

    Середньовиважений показник використання шкіри на деталі верху взуття залежить від: 

 площі "брутто" матеріалу необхідного на деталі комплектів; 

 площі "нетто" матеріалу необхідного на деталі комплектів; 

 продуктивності праці робітника; 

 сумарного відсотка використання шкіри. 

    При розкроюванні шкіри на деталі верху модельного взуття необхідно комбінувати: 

 з іншим видом взуття; 

 з іншим модельним кроєм; 

 з немодельним кроєм; 

 розкроювати без комбінування. 

   Оптимальна потужність потоку розраховується на основі: 

 повного переліку технологічних операцій; 

 переліку технологічних операцій без включення в нього організаційних та 

допоміжних операцій; 

 переліку технологічних операцій без включення в нього організаційних операцій; 

 переліку технологічних операцій без включення в нього допоміжних операцій; 

При компонуванні обладнання на конвеєрі слід дотримуватися таких відстаней: 

 
 



Довжина робочої зони залежно від розташування робітника біля конвеєра становить: 

 Робітник стоїть спиною до конвеєра - 0,7 м. 

 Робітник стоїть обличчям до конвеєра -0,9 м. 

 Робітник стоїть боком до конвеєра -1,4 м. 

    До основних функцій складів взуттєвих підприємств належать: 

 постачальні склади проводять перевірку якості матеріалів; 

 постачальні склади проводять збереження взуття; 

 постачальні склади проводять підготовку виробничих партій і оформлення 

документів; 

 збутові склади проводять перевірку якості матеріалів; 

 збутові склади відправляють взуття споживачу; 

 збутові склади перевірка якості взуття. 

Питання для самоперевірки: 

1. Які етапи проектування промислового підприємства (взуттєвої фабрики) вам відомі?  

2. Що дає застосування системи RINK на взуттєвому виробництві? 

 

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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