
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 № 53 

Дата: 08.04.2022 

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: 

      На зручність взуття впливає характер застібки, а також фрикційні властивості його 

низу. Взуття не повинне ковзатися. Ковзання спостерігається у взутті з підошвами з 

полімерних матеріалів непористої структури з гладкою, не рифленою поверхнею. 

     Для взуття весняно-осіннього і зимового призначення, зокрема юхтових чобіт, 

напівчобіт і черевиків, надзвичайно важливими є волого- і теплозахисні властивості. 

    Під теплозахисними властивостями розуміють здатність взуття чинити опір надмірній 

тепловіддачі від стопи у зовнішнє середовище. Ці властивості залежать від наявності 

повітряних прошарків, які утворюються в результаті застосування матеріалів 

високопористої структури або за рахунок конструкції. Високі теплозахисні властивості 

характерні для взуття, в якому для вкладних устілок використовують фетр або повсть, для 

міжпідкладок під деталі для верху — сітчасті матеріали, а для підошов - гуми пористої 

структури. 

     Матеріали для утепленого взуття, особливо весняно-осіннього призначення, повинні 

мати вологозахист властивості. Пористі гумові підошви, що не поглинають вологу, мають 

переваги над підошвами зі шкіри. 

     Здатність матеріалів для взуття до газо- і повітрообміну не має великого значення, 

оскільки вона забезпечується за рахунок конструкцій, тобто нещільного прилягання до 

ноги, наявності перфорацій, просічок. 

    Надійність взуття полягає в збереженості, довговічності, ремонтопридатності. 

    Збереженість - незмінність властивостей взуття в процесі транспортування і зберігання. 

 

Урок № 54 
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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: 

      Довговічність характеризується терміном експлуатації до повного фізичного або 

морального зношування. Під фізичним зношуванням розуміють неможливість товару 

задовольняти потреби споживача внаслідок пониження рівня споживних властивостей 

матеріалів або кріплень, що входять у конструкцію виробу. Моральне зношування - 

непридатність взуття до реалізації через застарілі фасони або модель, сировинний матеріал 

або їх поєднання. 



     Довговічність взуття залежить від конструкції в цілому і окремих деталей верху, низу, 

зносостійкості матеріалів, з яких викроєні деталі, комбінацій матеріалів, що 

застосовуються, міцності клейових, ниткових, ґвинто-цвяхових та інших швів. На 

довговічність впливають деякі приховані дефекти. 

     Ремонтопридатність взуття переважно залежить від методу кріплення низу. Ремонт є 

малоефективним, якщо підошва у взутті сандального методу кріплення відірвалася, 

зруйнувалися обтяжки платформи при строчечно-клейовому методі кріплення та 

розірвалися кріплення при бортовому методі кріплення тощо. 

     Споживні властивості взуття формуються в процесі розробки конструкції і моделі, 

залежать від точності виконання технологічних операцій, ретельності обробки взуття, у 

тому числі й маркування. Безумовно, на збереженість властивостей взуття впливають 

упакування, умови транспортування і зберігання виробів. Проте зручність і довговічність 

взуття залежать насамперед від тих матеріалів, з яких вони виготовлені. Саме вони 

визначають і зовнішній вигляд взуття. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке надійність взуття? 

2. Що таке ремонтопридатність взуття? 

 

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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