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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Мета вступного випробовування  полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і 

практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних 

дисциплін за програмою підготовки фахівця освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 

182 Технології легкої промисловості (Проектування взуття та галантерейних виробів). 

Для  успішного опанування дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки 

освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості 

(Проектування взуття та галантерейних виробів), абітурієнти повинні мати базову вищу 

освіту за однойменною спеціальністю та здібності до опанування знаннями, уміннями та 

навичками в галузі природничо-наукових, загальних інженерних та конкретних 

технологічних наук. 
 

Фахове вступне випробовування зі спеціальності є обов’язковою складовою при вступі 

абітурієнта із освітнього ступеня «бакалавр» на освітній ступінь «магістр» і являє собою 

комплексну перевірку знань студентів професійно орієнтованої теоретичної підготовки. 

Програма даного вступного випробовування включає профілюючі спеціальні дисципліни: 

- Матеріалознавство виробів із шкіри; 

- Основи проектування виробів: конструювання виробів із шкіри; 

- Основи технології виробів із шкіри, 

а також тісно пов’язані з ними розділи з дисциплін: 

- Малюнок та основи композиції; 

- Основи прикладної антропології та біомеханіки; 

- Конфекціонування матеріалів та виробів із шкіри; 

- Оснастка взуттєвого виробництва; 

- Проектування взуттєвих підприємств. 
 

Кожен білет містить теоретичну (тестову) та практичну частину.  

Теоретична частина складаються з 25 тестових завдань. Практична частина передбачає 

виконання згідно завдання конструкторську та технологічну частину, де необхідно навести 

обґрунтування по вибору технологічних припусків на з’єднання та обробку спроектованої 

моделі, вибору матеріалу та послідовності з’єднання деталей в заготовку. 

 

Програма розроблена викладачами випускаючої кафедри легкої промисловості і 

професійної освіти розглянута на її засіданні, схвалена на засіданні Вчених рад факультетів і 

затверджена засіданням приймальної комісії університету. 

 

Фахове вступне випробовування проводиться в письмово-усній формі.  

Для проведення фахового вступного випробовування використовуються питання, 

сформульовані на основі програми фахового вступного випробовування. 
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1. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ 

1.1. Програма 
Введення в матеріалознавство. 

Матеріалознавство - прикладна наука. Основні завдання курсу, фундаментальні дослідження і досягнення в 

розвитку матеріалознавства, перспективи розвитку матеріалознавства. Матеріалознавство, як наука про будову, 

властивості матеріалів, методи та лабораторні прилади для оцінки їх якості. Видатні науковці в області 

матеріалознавства, основна технічна та довідкова література в області матеріалознавства виробів із шкіри [1,2] 

Класифікація матеріалів для виробів із шкіри, вимоги до матеріалів. 

 Класифікація матеріалів, класифікація вимог до матеріалів, що використовуються для виготовлення 

виробів із шкіри. Види впливу на матеріали в технологічному процесі та при експлуатації готового виробу. 

Експлуатаційні, технологічні, споживчі вимоги до матеріалів  виробів із шкіри. Особливості вимог до 

матеріалів шкіргалантерейних виробів [1,с.14-26; 2, с.12-26]. 

Виробництво натуральних шкір. 

Натуральна шкіра, шкірсировина, будова шкури тварин, мікроструктура, топографія, анізотропна 

властивість, хімічний склад шкір. Зняття та консервування шкур. Етапи виробництва: підготовчі операції, 

дублення, післядубильні операції, їх вплив на властивості шкір і формування її структури. Види дублення та 

властивості шкір, їх асортимент і загальна характеристика. Сучасні погляди на процес дублення. Температура 

зварювання шкіри та стандартні показники якості натуральних шкір [1, с. 72-128; 2, с.99-139; 3, с.69-86, 91-98; 

6, с.5-32; 8,с.48-314]. 

Текстильні матеріали.  

Текстильні волокна, як сировина для виробництва текстильних матеріалів, класифікація текстильних 

волокон, параметри будови ниток. Основи виробництва тканин, трикотажу, нетканих матеріалів, повсті, фетру, 

штучного хутра. Геометричні, масові, структурні характеристики текстильних матеріалів. Операції оздоблення 

текстильних матеріалів, їх вплив на зміну властивостей матеріалів та їх застосування, асортимент [1,с.134-147; 

2,с.193-209, 225-227, 229-236; 3,с.173-179, 181-19, 86]. 

Штучні та синтетичні матеріали.  

Загальні відомості та класифікація штучних та синтетичних матеріалів для виробів із шкіри. Основи 

виробництва штучних та синтетичних шкір, картону та паперу. Вплив виробничих параметрів сировини на 

властивості матеріалів. Виробництво синтетичних шкір та шкіркартонів на основі колагенових волокон – 

відходів натуральної шкіри. Недоліки, переваги та перспективи використання штучних та синтетичних 

матеріалів. Показники якості штучних та синтетичних матеріалів . [1, с.147-164; 1,с.167-203]. 

Синтетичні матеріали на основі високомолекулярних сполук для виробів із шкіри. 

Класифікація полімерних матеріалів для низу взуття. Резини та еластомери, ПВХ, пластикат, поліуретани, 

термоеластопласти – порівняльна характеристика, основні властивості, інградієнти, можливості використання, 

способи переробки та застосування для виготовлення деталей виробів із шкіри [1, 167-203] 

Загальні відомості про фізичні, хімічні та біологічні властивості матеріалів.  

Класифікація властивостей. Роль фізичних властивостей в комплексі гігієничних вимог до матеріалів та виробу. 

Геометричні, теплофізичні, електричні властивості матеріалів, біостійкість, хемостійкість, стійкість до 

ультрафіолетового, інфрачервоного випромінювання, проникливість матеріалів, їх роль і значення у 

забезпеченні надійності виробу, а також для вибору матеріалів виробів спеціального призначення [1, c.204-210; 

2, с.64-66, 1,с.216-231; 2,с.73-79,145-146; 5,с. 154-165, 189-192]. 

Волокнисто-пористі-сітчаті матеріали. Поглинання, передача вологи матеріалами. 

Неволокнисті, волокнисті системи, надмолекулярні структури, фізичні стани полімерів. Теоретична моделі 

волокнисто-пористого-сітчатого матеріалів для пояснення і оцінки деформаційно-міцносностних властивостей 

матеріалів.  

Види зв’язку вологи з матеріалами, змочуваність матеріалів, поняття про капілярно-пористе колоїдне тіло. 

Рівноважна вологість матеріалів. Ізотерми сорбції конктерних матеріалів. Гігроскопічність, вологовіддача, 

вологоємкість, капілярність, намокальність, водотривкість, паропроникливість. Методи визначення, фактори, 

що впливають на показники, взаємозв’язок показників.[1,с. 62-72; 212-216; 2,с. 12-26; 67-73; 143-145, 211-212, 

349]. 

Механічні властивості матеріалів.  

Концепція міцності твердих тіл. Механічна, статистична, кінетична концепції міцності. Класифікація 

механічних характеристик, загальні відомості про лабораторне обладнання для визначення механічних 

властивостей матеріалів. Випробування на розтяг, стиснення, згин; напівциклові, одноциклові, багатоциклові 

випробування. Загальні відомості про деформацію матеріалів. Природа деформації, компоненти загальної 

деформації: пружні, еластичні, пластичні деформації; релаксаційні процеси, гістерезис. 

Зношування та стирання матеріалів. Фактори, що впливають на зносостійкість. Сучасні погляди на механізм 

стирання та старіння матеріалів. 

Властивості конкретних матеріалів (натуральна, штучна, синтетична шкіри; текстильні матеріали, картону, 

полімери…) при різних видах механічних випробувань. Анізотропія властивостей. Аналіз цих властивостей в 
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технології виробництва виробів. Взаємозв’язок механічних характеристик та стандартні показники якості 

матеріалів. [2,с. 26-27, 39-40; 1,с. 240-302; 2,с.5, с. 79-88; 86-88; 94-107; 123-129]. 

1.2. Методичні рекомендації 
При підготовці до фахового вступного  випробовування з даної дисципліни студент повинен:  

Знати основи виробництва, будову, властивості натуральних, синтетичних, штучних шкір, пластмас, резин, 

текстильних полотен, картону; 

Слід звернути увагу на особливості технології виготовлення конкретних матеріалів і як вона впливає на їх 

властивості та асортимент. 

Необхідно вияснити роль вологи, її природи на зміну властивостей матеріалу, як в технологічних процесах, 

так і при експлуатації виробів. Для освоєння даного матеріалу потрібно пригадати агрегатний стан речовини ї 

відповідно форми зв’язку вологи з матеріалом, його природою та роль змочуваності при цьому. 

При вивченні фізико-механічних властивостей матеріалів потрібно пригадати класифікацію механічних 

характеристик, природу деформації, компоненти загальної деформації, релаксаційні процеси, гістерезис.  

Для успішного засвоєння матеріалу потрібно згадати концепцію міцності твердих тіл, а також вияснити роль і 

значення анізотропії для оцінки властивостей матеріалів. 

Необхідно відмітити значення теоретичної моделі про волокнисто-пористо-сітчатий матеріал для пояснення і 

оцінки деформаційно-міцнистних властивостей матеріалів. Для успішного освоєння цього матеріалу можна 

пригадати ї охарактеризувати про фізичний стан полімерів 

 

1.3. Питання для підготовки до фахового вступного випробовування  
1. Матеріалознавство, як наука про будову, властивості матеріалів і методи оцінки їх якості. 

2. Класифікація матеріалів із шкіри та вимоги до матеріалів. 

3. Класифікація натуральних шкір за призначенням та вплив видів дублення та технологічних операцій на 

властивості шкір і формування їхньої галузі. 

4. Сировина для виробництва натуральних шкір, будова шкури тварин, топографія, анізотропія шкір, їх вплив 

на властивості та застосування шкір. 

5. Класифікація процесів виробництва натуральних шкір і їх вплив на властивості шкір і їх призначення. 

6. Підготовчі процеси і операції виробництва шкір, їх вплив на якість шкір. 

7. Переддубильні процеси і їх вплив на властивості і якість шкір. 

8. Види дублення, вплив на властивості шкір і формування її структури. Асортимент шкір, їх характеристика. 

9. Процес дублення. Сучасні погляди на механізм дублення. Стандартні показники якості натуральних шкір. 

10. Післядубильні операції, операції оздоблення і їх вплив на властивості і асортимент шкір. Дефекти шкір та їх 

сортування. 

11. Топографія, мікроструктура, розприділення по зонах товщин. Сортність шкіри, їх значення для вибору 

матеріалу у відповідності до призначення шкіри. 

12. Ткані матеріали, етапи виробництва, будова, властивості. Вибір для виробів із шкіри. 

13. Текстильні матеріали, їх асортимент і особливості виробництва, властивості і вибір для виробництва 

виробів. Стандартні показники якості. 

14. Неткані матеріали, трикотаж, фетр, повсть, етапи виробництва, властивості, оздоблення і застосування для 

виробництва виробів. 

15. Штучні та синтетичні шкіри у взуттєвому виробництві. Виробництво, стандартні показники якості, 

порівняльна характеристика, перспективи використання. 

16. Картон. Загальні відомості, сировина, виробництво, застосування. Стандартні показники якості картонів. 

Шкіркартон. 

17. Синтетичні матеріали на основі полімерів для виробництва виробі віз шкіри. Порівняльна характеристика, 

напрямки та перспективи використання. 

18. Полівінілхлоридний пластикат, властивості, способи переробки, використання для виробів із шкіри. 

19. Резини та еластомери, інгредієнти, властивості, переробка, перспективи використання для виробів із шкіри. 

20. Поліуретани, властивості, класифікація, застосування, особливості переробки. 

21. Термоеластоплпасти. Характеристики, будова, властивості, перспективи використання для низу взуття. 

22. Види зв’язку вологи з матеріалом. Ізотерми сорбції матеріалів. Вплив вологи на зміну властивостей 

матеріалів. Лабораторні методи визначення показників. 

23. Капілярно-пористе колоїдне тіло. Види зв’язку вологи з матеріалом, роль змочуваності. Поняття про 

рівноважну вологість матеріалу, показники та методи оцінки гігієнічних властивостей матеріалів. 

24. Класифікація механічних характеристик дослідження механічних властивостей матеріалів. Обладнання, 

яке застосовується для випробовувань, способи та методи випробовувань. 

25. Поведінки контактних матеріалів при розтязі, стандартні показники якості, класифікація випробувань, 

прилади. Значення показників. 

26. Поведінка конкретних матеріалів при стисненні. Значення показників, твердість матеріалів. Прилади для 

вимірювання. 

27. Поведінка конкретних матеріалів при згині. Класифікація випробувань, прилади. Значення показника для 

вибору матеріалів. 
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28. Одноциклові випробування матеріалів. Компоненти повної деформації: пружня, еластична, пластична 

деформації. Природа деформації. Релаксаційні процеси. Гістерезис. Значення показників для технологічних 

процесів. 

29. Зміна властивостей конкретних матеріалів в процесі стирання. Фактори, що впливають на зносостійкість. 

Старіння матеріалів. 

30. Багатоциклові характеристики матеріалів. Втома, виносливість, довговічність. Прилади і методи 

випробувань. 

1.4. Література 
1. Зарубян К.М идр. Материаловедение изделий из кожи. –М.: Легпромбытиздат,1988 

2. Зыбин Ю.П. и др. Материаловедение изделий из кожи. –М.: Легкая индустрия, 1968 

3. Пожидаев Н.Н., Гуменный Н.А. Лабораторный практикум по материаловедению из кожи.–М.: Легкая 

индустрия, 1976. 

4. Краснов Б.М. Материалы для изделий из кожи. –М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 

5. Михеева Е.Я., Беляев Л.Е. Современные методы оценки качества обуви и обувных материалов. –М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1984. 

6. Гуменный Н.А., Рыбальченко В.В. Материалы для обуви и кожгалантерейных изделий Справочник. 

К.,Техніка, 1982. 

7. Калита А.Н. Справочник обувщика. –М.: Легпромбытиздат,1988  

8. Дубиновский М.З., Чистякова Н.В. Технология кожи. . –М.: Легпромбытиздат,1991 

9. Бузов Б.А., Пожидаев Н.Н. Лабораторный практикум по курсу «Материалознавство швейного производства». 

– М. Легпромбытиздат. 1986. 

10. Фордзюн Ю.І. Лабораторний практикум з матеріалознавства виробів із шкіри. Част. І –  Мукачево: МТІ, 

2007 с. 

11. Справочник по материалам, применяемых в производстве обуви и кожгалантереи: К.М. Зурабян и др.; М., 

2004 – 210 с. 

12. Фордзюн Ю.І. Лабораторний практикум з матеріалознавства виробів із шкіри. Част. ІІ –  Мукачево: МТІ, 

2007 с. 

13. Коновал В.П., Гаркавенко С.С., Свістунова Л.Т. та ін. Універсальний довідник взуттєвика: Навчальний 

посібник: – Київ: Лібра, 2006 – 720 с. 

14. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: підручник – Львів: Світ:, 2003 – 240 с. 

15. Страхов И.П., Аронина Ю.Н. Гайдаров Л,П. и др. Химия и технология кожи и меха, М:, Издательство 

«Легкая индустрия», 1970. – 632 с. 

16. Е.Є. Касьян Основи технології шкіри та хутра: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2001 – 252с. 

17. Рибальченко В.В., Коновал В.П., Хом’як М.Є., Шевченко Г.І. Матеріалознавство виробів легкої 

промисловості: Підручник. – К: КНУТД, 2008 р. – 320 с. 

18. Коновал В.П., Рибальченко В.В., Хом’як М.Є., Шевченко Г.І. Натуральні та штучні матеріали для взуття. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: КНУТД, 2005 – 218с. 

 

2. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ: 

 КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ; 

2.1. Програма 
Конструктивна характеристика взуття. 

Класифікація взуття за призначенням, видам, статево-віковим групам. Системи нумерації взуття, 

взаємозв’язок між ними. 

Класифікація шкіргалантерейних виробів за  призначенням, видам, статево-віковим групам, ступеню 

жорсткості, способам закривання і умовам носіння, способам виготовлення. Форма та розміри 

шкіргалантерейних виробів. 

Деталі верху і низу взуття: зовнішні, внутрішні, проміжні. Вимоги до них. Їх розміри і форма. 

Деталі шкіргалантерейних виробів: чемоданів, сумок, портфелів, рукавичок та рукавиць. Вимоги до них, їх 

розміри  і форма. [1,3,7]. 

Взуттєві колодки 

Класифікація колодок по конструкції, технологічному призначенню, матеріалам, статево-віковим групам. 

Індексація колодок. [1,2, 6, 7]. 

Конструктивна характеристика швів, які скріплюють деталі виробів із шкіри. 

Класифікація швів за властивостями матеріалів, що скріплюють деталі. Хімічні і механічні шви. 

Класифікація швів. Конструкція швів для скріплення деталей.. Класифікація методів кріплення. Шпилькові, 

ниткові, хімічні та комбіновані методи кріплення. Переваги та недоліки різних методів кріплення. Способи 

прикріплення каблуків. [1,2, 3,7] 

Робота  деталей  взуття.  

Робота деталей верху взуття. Причини  деформації.  Знос деталей верху.  Обґрунтування розмірів і форми  

деталей верху взуття з врахуванням їх роботи і зносу.  

Робота  деталей низу взуття. Фактори, які впливають на інтенсивність  роботи та зносу деталей  низу. 

Топографія зносу підошви. Обґрунтування  форми і розмірів деталей та  матеріалів деталей з врахуванням 

роботи і зносу. . [1, 4,7] 
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Гігієнічні і фізичні властивості взуття.  

Вологозахисні та вологообмінні властивості взуття. Значення паропроникності та вологопроникності 

матеріалів для забезпечення комфортності взуття. Теплозахисні властивості взуття. Особливості розрахунку 

теплозахисних властивостей. Жорсткість взуття. Види жорсткості: на згинання, розпірна, на стискання. Маса 

взуття. Чинники, що впливають на масу виробів із шкіри. [1,2, 7] 

Основи моделювання і проектування взуття. 

Характеристика способів одержання розгорток бокової поверхні колодки: шаблонний, зліпка, жорсткої 

оболонки, комбінований, італійської школи моделювання. Їх переваги та недоліки. 

Особливості побудови п’яткового контуру і лінії перегину союзки для взуття різних конструкцій. 

Проектування різних видів взуття за копіювально-графічною методикою. 

Проектування внутрішніх і проміжних деталей верху взуття. 

Проектування плоских деталей низу взуття (зовнішніх, внутрішніх, проміжних) 

Особливості проектування спортивного взуття. Додаткові деталі, що використовуються у спортивному 

взуття. [1,2, 7,10,11,12] 

Серійне градирування. 

Характеристика способів серійного градирування шаблонів деталей взуття; графо-аналітичний,  механічний, 

за допомогою ЕОМ. Методика отримання серії шаблонів різними способами. [1,2, 7] 

Техніко-економічна характеристика виробів із шкіри. 

Матеріаломісткість виробів, чинники, що впливають на матеріаломісткість та способи її зниження. 

Розрахунок економічності нової моделі. 

Трудомісткість виробів, чинники, що впливають на трудомісткість і шляхи її зниження. Методика розрахунку 

трудомісткості за допомогою ЕОМ. . [1,2, 4, 7, 10] 

 

2.2. Методичні рекомендації 
Одержанні знання студентами використовуються при розробці технологічних та економічних зразків моделей 

взуття, а також допоможуть активно впливати на якісні показники і асортимент взуття та шкіргалантерейних 

виробів. 

При вивченні розділів “Робота взуття”, “Гігієнічні та фізичні властивості взуття” необхідно згадати 

відповідні розділи з курсу “ Прикладна антропологія”. 

 При техніко-економічному оцінюванні конструкції взуття слід звернути увагу на те, що матеріаломісткість 

взуттєвого виробництва та трудові витрати мають велике значення для оцінки діяльності підприємства. Тому 

необхідно вміти визначати шляхи зниження матеріаломісткості та трудомісткості. 

 

2.3. Питання для підготовки до фахового вступного випробовування 
1. Конструктивна характеристика взуття:  призначення, види, статево-вікові групи. 

2. Конструктивна характеристика шкіргалантерейних виробів: призначення, види, статево-вікові групи, 

жорсткість, способи закривання і умови носіння.  

3. Класифікація взуттєвих колодок. Системи нумерації взуття. Взаємозв’язок між ними. 

4. Деталі верху взуття: зовнішні, внутрішні, проміжні. Вимоги до них. Їх розміри і форма. 

5. Деталі низу взуття зовнішні, внутрішні, проміжні. Вимоги до них. Їх розміри і форма. 

6. Деталі шкіргалантерейних виробів: зовнішні, внутрішні, проміжні. Вимоги до них. Їх розміри і форма. 

7. Робота деталей низу взуття. Деформація і знос деталей. 

8. Конструктивна характеристика швів, які скріплюють деталі верху взуття. 

9. Конструктивна характеристика швів, які скріплюють деталі низу взуття. 

10. Конструктивна характеристика швів, які скріплюють деталі шкіргалантерейних виробів. 

11. Гігієнічні і фізичні властивості взуття. 

12. Характеристики способів одержання розгортки бокової поверхні колодки. Їх переваги та недоліки. 

13. Характеристики способів проектування взуття. Переваги та недоліки. 

14. Особливості побудови п’яткового контуру і лінії перегину союзки для взуття різних конструкцій. 

15. Проектування різних видів взуття за копіювально-графічною методикою. 

16. Проектування внутрішніх і проміжних деталей верху взуття. 

17. Проектування плоских деталей низу (зовнішніх, внутрішніх, проміжних). 

18. Особливості проектування спортивного взуття. 

19. Характеристика способів серійного градирування шаблонів деталей взуття. 

20. Оцінка трудомісткості і матеріаломісткості виробів із шкіри. Економічність моделі. 

 

2.4. Література 

1. Конструирование  изделий  из  кожи /Ю.П.Зыбин,  В.М.Ключникова, Т.С.Кочеткова,  В.А.Фукин,  - М.: 

Легкая и пищевая  пром-сть,  1982. с.264 

2.В.М.Ключникова,  Т.С.Кочеткова,  А.Н.Калита.  Практикум по конструированию изделий  из  кожи. –М.:  

Легпромбытиздат, 1985. с.336 
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3.Ж.Б.Николаева, С.Н.Темкин,  Н.Н.Шаповалова. Моделирование кожгалантерейных изделий.  –М.:  Легкая  

индустрия,  1975.  с.240 

4.В.Х.Лиокумович.  Конструирование  обуви.- М.:  Легкая  индустрия,1975 с.240. 

5.К.И.Ченцова, В.Н.Муханов,  А.Н.Павлов.  Проектирование  и  моделирование обувных  колодок.  –М.:  Легкая  

индустрия,1971.  с.203 

6.Основы  рационального  конструирования  колодок и обуви. Пер. с  польского / Э.Холева,  З.Кащуба,  

Б.Козловский,  Р.Луба.-  М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981.  с.248 

7.В.С.Макарова.  Моделирование  и  конструирование  обуви и колодок.- М.: Легпромбытиздат,  1987.  с.160 

8.Т.В.Козлова.  Основы  художественного  проектирования  изделий  из кожи.- М.:  Легпромбытиздат.   с.232 

9.В.Х.Лиокумович.  Конструирование  обуви  по  индивидуальным  заказам.- М.:  Легкая и пищевая  пром-сть, 

1984.  с.112 

10.Справочник  обувщика.  Проектирование  обуви, материалы./Под ред. А.Н.Калиты. – М.:  Легпромбытиздат,  

1988. с.432 

11.Половников И. И., Фарниева О.В. Проектирование  спортивной  обуви.- М.:  Легпромбытиздат, 1987. с.127 

 

3. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІІВ ІЗ ШКІРИ 

3.1. Програма 
“Основи раціонального використання матеріалів” 

Задачі раціонального використання матеріалів. Класифікація відходів. Аналіз факторів, що впливають на 

величину відходів. Особливості розкрою різних матеріалів. Розміщення шаблонів на матеріалі з врахуванням 

властивостей матеріалів і деталей. Системи та методи розкрою.[1,3,5,8] 

“Різання матеріалів” 

Класифікація способів різання. Вирубання деталей на пресах.. Динамічне різання матеріалів – пиління, 

фрезерування, шліфування.[1,5,8] 

“Механічне скріплення деталей” 

Класифікація методів скріплення. Скріплення деталей малої товщини, конструкція швів, утворення стібка, 

фактори, що впливають на міцність швів. 

Ниткове скріплення деталей середньої товщини. Стержньові способи скріплення деталей середньої і великої 

товщини.[1,4,8] 

“Формування виробів із шкіри” 

Класифікація, теоретичні основи формування. Обтяжно-затяжний спосіб формування. Формування заготовок 

паралельним способом.[1,8] 

“Гігротермія” 

Вплив вологи на властивості матеріалів. Форми зв’язку вологи з матеріалом. Рівновагова вологість. Способи 

зволоження деталей та їх характеристика.  

Способи сушки та їх характеристики. Кінетика процесу сушки. 

Термофіксація форми.[1,8] 

“Теоретичні основи склеювання” 

Класифікація клеїв, клейових швів та операцій. Технологічні фактори, що впливають на міцність склеювання. 

Впливання масштабного фактору механічних властивостей адгезії та субстракту на міцність клейових швів. 

Напруження, що виникають в клейових швах. 

Скріплення деталей сваркою. Сутність процесу, способи сварки, технологічні нормативи. Гаряча вулканізація 

низу на взутті. Сутність процесу. Склад гумової суміші. Способи вулканізації. Технологічні нормативи. [1,6,9]. 

“Проектування процесів розкрою матеріалів на деталі верху і низу взуття” 

Схеми побудови процесу розкрою, характеристика операцій, технологічні нормативи, обладнання, допоміжні 

матеріали. Особливості розкрою різних видів матеріалів.[7,8,9,10] 

“Проектування технологічних процесів обробки деталей верху  і низу взуття” 

Характеристика обробки деталей в залежності від виду і призначення взуття і матеріалів. Технологічні 

нормативи, обладнання, допоміжні матеріали. [7,8,9,10] 

“Методика проектування технологічних процесів” 

Поняття схеми складання, схеми технологічного процесу, маршрутної технології, технологічні та 

інструкційні карти. 

Варіанти складання заготовок різних видів і конструкцій. 

Проектування технологічного процесу формування заготовки на колодці. 

Проектування технологічного процесу складання взуття різними способами кріплення. 

Проектування технологічного процесу опорядження взуття. Особливості технологічного процесу 

опорядження в залежності від різних видів матеріалів. Технологічні нормативи, обладнання, допоміжні 

матеріали.[7,8,9,10] 

“Особливості проектування технологічних процесів складання шкіргалантерейних виробів” 

Технологічні нормативи, обладнання, допоміжні матеріали.[12] 
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3.2. Методичні рекомендації 
Основи технології виробів із шкіри  - дисципліна, що формує інженерний світогляд майбутнього фахівця. 

Вивчення дисципліни базується на знаннях з “Матеріалознавства виробів із шкіри”, “Основ конструювання і 

проектування виробів із шкіри”, “Хімії”, “Фізики” .  

При підготовці до фахового вступного випробовування з даної дисципліни студент повинен звернути увагу на 

вказані в програмі теми і відновити в пам’яті як розробляти оптимальні схеми розкрою матеріалів. Провести:  

- Аналіз факторів, що впливають на величину відходів; 

- Обґрунтувати способи та технологічні параметри скріплення деталей; 

- Обґрунтування способів та технологічні параметри формування виробів та напівфабрикатів 

- Опис задач зволоження і сушки. Основні положення теорії переміщення вологи в колоїдних капілярно-

пористих тілах; 

- Вибір технологічних нормативів та їх устаткування; 

- Опис технологічних процесів, вимоги до них та напрямків удосконалення; 

- Опрацьовувати типові технологічні процеси (нормативи) на яких базується виробництво взуття та 

шкіргалантереї, та сучасні досягнення в цій галузі. 

Необхідно вміти використовувати сучасні досягнення в удосконаленні та розробці технологічних процесів. 

Для успішного освоєння принципів побудови технологічного процесу необхідно відновити в пам’яті розділ 

“Проектування технологічних процесів”. 

 

3.3. Питання для підготовки до фахового вступного випробовування 
1. Проблеми раціонального використання матеріалів. 

2. Засоби і методи вимірювання площ шаблонів деталей виробів із шкіри. 

3. Класифікація відходів при розкрої. Фактори, які впливають на величину відходів. 

4. Визначення розрахункового і фактичного показника (%) використання матеріалів. 

5. Системи та методи розкрою. 

6. Характеристика способів різання матеріалів. 

7. Механізм процесу статичного та динамічного способів різання матеріалів. 

8. Класифікація способів скріплення деталей та вимоги до них. 

9. Фактори, які впливають на міцність ниткових швів. 

10. Фактори, які впливають на міцність стержньового кріплення деталей. 

11. Теоретичні передумови формування деталей та вузлів виробів із шкіри. 

12. Обтяжно-затяжний спосіб формування. Обладнання, технологічні нормативи, фактори, що впливають на 

якість виробу. 

13. Паралельні способи формування. Обладнання, технологічні нормативи, фактори, що впливають на якість 

виробу. 

14. Вплив вологості на деформаційні властивості матеріалів. Форми зв’язку вологи з матеріалом. Рівноважена 

вологість матеріалу. 

15. Характеристика способів зволоження та сушки матеріалів. 

16. Волого-теплова фіксація форми. Перспективи розвитку гігроскопічних процесів. 

17. Класифікація клеїв та клеєвих швів. Принципи підбору клеїв. 

18. Теорії адгезії. Фактори, що впливають на міцність клеєвих швів. 

19. Напруженність клеєвого шва. Вплив масштабного фактора, конструкції та динамічної утомлюваності на 

міцність клеєвих швів. 

20. Способи випробовування клеєвих швів. 

21. Скріплення деталей зварюванням та методом гарячої вулканізації. 

22. Технологічний процес підготовки виробничих партій до розкрою матеріалів на деталі верху. 

23. Особливості технологічних процесів розрубу матеріалів на деталі низу. 

24. Особливості технологічних процесів обробки видимих країв деталей верху та низу взуття. 

25. Стадії розробки технологічних процесів. Схеми складання виробу. Маршрутна технологія. 

26.  Способи утворення замкнутого контура заготовки (варіанти складання). 

27. Особливості технологічних процесів складання заготовок з застосуванням різних скріплювачів.  

28. Особливості технологічних процесів формування заготовок з застосуванням різних скріплювачів. 

29. Особливості технологічних процесів підготовки сліду до прикріплення підошв різними методами кріплення 

(клейовим, гарячої вулканізації, литтьовим, строчечно-литтьовим, рантовим, сандальним, допельним). 

30. Особливості опорядження верху і низу взуття із різних матеріалів та методів кріплення. 

31. Особливості технологічних процесів розкрою матеріалів скріплення деталей та опорядження 

шкіргалантерейних виробів. 

3.4. Література. 

1. Фукин В.А., Калита А.Н. Технология изделий из кожи, Часть 1, М, Легпромбытиздат, 1988  

2. Лиокумович В.Х. Конструирование обуви, М, Легкая индустрия ,1975, с 169-176 

3. Справочник обувщика, Часть 1, М, Легпромбытиздат, 1988 

4. И.М. Шагапова, Технология сборки заготовки обуви, М, Легпробытиздат, 1989 

5. И.М. Шагапова, Технология раскроя обувных материалов, М.: Легкая индустрия, 1975 
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6. Л. А. Тонковид, Технологические основы автоматизации сборки обуви, М.: Легкая индустрия, 1979 

7. Обувь кожаная, Сборник стандартов, Часть 1, М, Издательство стандартов. 

8. Справочник обувщика. Технология (под редакцией Калиты А.Н.), Легпромбытиздат, М.: 1988 

9. Технология производства обуви.Ч. 1-7. ЦНИИТЕИлегпром, М.: 1978 

10. Оборудование и механизация обувного производства. В.И. Колосков, Б.П. Колясин. Легкая индустрия, М.: 

1979 

11. Справочник по эксплуатации оборудования обувных фабрик. Ю.Н. Белановский. Техника. Киев. 1973 

12. Кожгалантерейная промышленность. Справочник. Николаева Ж.Б., Руднева В.В Легпромбытиздат, М.: 1985 

13. Нормативно-технічна документація 

14. Конспект лекцій 

 

 

4. МАЛЮНОК ТА ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ 

4.1. Програма  
1. Види образотворчого мистецтва. (вміти навести приклади)  

2.Композиція в дизайні. фронтальна, об’ємна та об’ємно - просторова композиції. 

Закони композиції. Прийоми композиції (статика, динаміка, симетрія, асиметрія, контраст, нюанс.) Засоби 

композиції (лінія, крапка, пляма). Поняття “ритм”, “метр”. Пропорції в композиції. 

3. Кольорознавство. Кольорові круги. Їх завдання, призначення,  варіанти.        

- основні та додаткові кольори. 

- колір як засіб композиції, 

- гармонійні  кольорові контрасти, 

- види колоритів, 

- особливості психофізіологічного сприйняття кольору, 

- оптичні корективи форми, кольорова індукція. 

4. Послідовність виконання графічного рисунку. 

5. Правила лінійної перспективи. Графічне зображення предметів за правилами перспективи. 

6.  Історичні художні стилі . Їх вікові рамки. 

7. Історія розвитку дизайну. Європа ХХ ст. (Німеччина, Великобританія), США, СРСР. Україна. 

8. Особливості проектування  дизайну взуття для різних асортиментних груп. 

9.Послідовність процесу художнього проектування. Підготовка дизайнерських документів. 

10. Що таке дизайн. Види дизайну (Промисловий. Графічний. Дизайн середовища).  

11. Основні поняття дизайну. Тектоніка,  Ергономіка, Біоніка. Метод функціональних аналогій. Комбінаторика. 

Види комбінаторних сполук. Стилізація та декоративізм в дизайні. 

12. Поняття “фірмовий стиль” Товарні знаки. Логотипи. (Види. Призначення. Вимоги до проектування.) 

13. Реклама товару. Її призначення. Вимоги до реклами. Маркетинг. Графічні засоби реклами товарів ( етикетка, 

упаковка, рекламні проспекти тощо). 

14. Завдання і проблеми дизайну. Екологічне мислення в дизайні 

15.  Джерела творчості сучасного дизайнера. 

16. Стилеутворення в дизайні. Причини, передумови формування нового стилю. Закономірності розвитку 

стилю. Різновидності стилів в сучасному дизайні. Сучасні тенденції розвитку стилів у дизайні ХХІ ст. 

  

4.2. Методичні вказівки 
Під час підготовки на питання по дисципліни необхідно звернути увагу на основні принципи графічного  

зображення взуття. Також є необхідним для відповіді на питання по розділу «Теорія дизайну» звернутися до 

літератури та посібників. Для висвітлювання відповіді про питання по побудові жіночого, дитячого, чоловічого 

взуття необхідно ознайомитися з загально прийнятою конструкцією даних виробів, мати знання по ГОСТам та 

стандартам. 

 

4.3. Питання для підготовки до фахового вступного випробовування 
1. Зображення ескізів взуття за законами композиції. Розкриття художнього образу костюму за допомогою 

прийомів композиції.  

2. Психологічний влив кольору.  

3. Послідовність виконання графічного рисунку взуття. 

4. Правила лінійної перспективи. Графічне зображення предметів за правилами перспективи. 

5. Основні поняття дизайну. 

6. Що таке тектонічна форма виробу. 

7. Ергономічні вимоги до дизайну взуття. 

8. Метод функціональних аналогій у дизайні костюму. 

9. Поняття “фірмовий стиль” Товарні знаки. Логотипи. (Види. Призначення. Вимоги до проектування.) 

10. Послідовність процесу художнього моделювання виробів.  

11. Особливості проектування  дизайну взуття для різних асортиментних груп. 
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4.4. Література 

1. Ростовцев Н.Н. “Учебный рисунок”.-  М.- Просвещение.- 1985. 

2. Шпара П.Є., Шпара І.П. "Технічна естетика і основи художнього конструювання" .- "Вища школа ".- К.-

1989.- ст. 32-35, 37-46, 118-139. 

3. Даниленко В. "Дизайн" ,- Харків,- 2000. 

4. Ніколаєва Т.В "Тектоніка".- "Арістей" .- К.- 2005.- ст. 51-73. 

5. Ковешнікова Н.А. "Дизайн. Історія та теорія. "- "Омега" .- М.-2005. 

6. Білодід Ю.М., Поліщук О.П. "Основи дизайну". - "Парапан". - К.- 2004.- ст. 101-112. 

7. Яцюк О.,  Романичева Е. - "Комп’ютерні технології в дизайні" .- "БХВ -Петербург."- 2004.-ст. 118-148.  

8. Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи», М., Легкая промышленность, 

1975. 

9. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия. М., Изобразительное искусство, 1985. 

 
 

5. ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ТА БІОМЕХАНІКИ 

5.1. Програма 
Анатомо-фізіологічні основи будови верхніх і нижніх кінцівок.  

Структура людського тіла. Скелет і його функції. 

 Побудова і класифікація кісток скелету та їх  з’єднання. Скелет верхніх  кінцівок. Скелет нижніх кінцівок. 

Стопа. Своди стопи. Основні паталогічні відхилення в побудові та функціях стопи.  /1/ ст.42-52; /2/  ст.30-42.          

М'язева система людини.  Будова м’язів та їх функції. М’язи верхніх  нижніх кінцівок. /1/  ст.52-57;  /2/  

ст.42-53.                                                          

Шкіряний покрив людини.   Шкіра  та її будова. Основні функції шкіри. Терморегуляція та потовиділення. 

Побудова потових заліз, їх розміщення на  стопі. Патологічні відхилення в будові шкіри.  

/1/ ст.61-65 ; /2/ ст.55-66      

 Судинна і нервова система людини. Кров і її функції. Склад крові. Кровоносні судини людини. 

Кровозабезпечення стопи і кисті. Лімфатична  система.  Про можливість стиснення судин взуттям.  Нервова 

тканина, її будова, функції. Властивості нервів. Інервація стопи і кісті.  /1/  ст.57-60;  /2/ ст.68-72.                                                                                         

Антропометричні дослідження стоп і кістей. 

Антропометрія стопи. Способи обміру стопи /контактні та безконтактні/. Закономірності в розмірних ознаках 

стопи. Вікові особливості розмірних ознак стопи і гомілки дітей.  /1/  ст.65-83;  /2/  ст.73-85.                          

Антропометрія кісті. Способи обміру кісті. Закономірності в розмірних ознаках кісті. Зміна розмірних ознак 

кисті руки при  стисканні. /1/  ст. 83-92;  /2/ ст. 85-92.                                                                                       

Побудова розмірної типології стопи і кістей рук.  Зв’язок  між довжиною стопи і ростом людини.  Про 

симетрію в розмірах правої і лівої стопи. Виділення типів і підтипів стіп населення. Виділення типів і підтипів 

кістей рук населення.  /1/, ст.92-105;  /2/  ст.92-98.                                                                                      

Біомеханіка стопи .   
Загальний центр ваги , визначення і біомеханічне значення його положення. Площа  опори  і стійкість 

людського тіла. Робота стопи при стоянні  і ходьбі. Методи визначення тиску ступ ні  на опору при стоянні і 

бігу. Зміна розмірів стопи  під впливом навантаження, піднесеності п’яткової частини, впливу роботи. Ходьба. 

Фази ходьби. Згин стопи. /1/, ст. 105-112; /2/ ст. 98-103.                                                                                  

 

5.2. Методичні вказівки 
При підготовці до фахового вступного випробовування з дисципліни “Основи прикладної антропології та 

біомеханіки” слід звернути увагу на те, що одним з показників якості виробів з шкіри є відповідність їх розмірів 

і форми розмірам і формі стопи і кісті. 

При масовому виробництві виникає складна задача розробки таких розмірних асортиментів взуття і 

рукавичок, які при мінімальному числі підтипів забезпечили б максимальну забезпеченість населення готовими 

виробами. Тому при вивченні розділу “Антропометричні дослідження” необхідно відмітити, що в 

систематизації знань про розміри велика роль відводиться розробці програм антропометричних досліджень і 

обробці отриманих даних методами математичної статистики. 

При підготовці розділу “Біомеханіка стопи” необхідно згадати розподіл маси тіла на опору при стоянні і 

рухові,  змінювання розмірів стопи і кісті при рухові, змінювання тиску, що виникає між стопою і верхом 

взуття.  

 

5.3. Питання для підготовки до фахового вступного випробовування  
1.Структура людського тіла. 

2.Класифікація кісток скелету і їх з’єднань. 

3.Будова кісток верхньої кінцівки. 

4.Будова кісток нижньої кінцівки. 

5.Будова м’язів та їх функції. 

6.М’язи нижніх кінцівок. 
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7.М’язи верхніх кінцівок. 

8.Шкіра та її будова. Патологічні відхилення в будові. 

9.Основні функції шкіри. Терморегуляція та потовиділення. 

10.Судинна система людини. 

11.Кров і її функції. Склад крові. 

12.Кровозабезпечення стопи і кисті. 

13.Лімфатична система людини. 

14.Інервація стопи і кисті. 

15.Основні антропометричні точки стопи і гомілки. 

16.Закономірності в розмірних ознаках стопи. 

17.Способи обміру стопи. 

18.Основні закономірності в розмірних ознаках кисті. Способи обміру кистей. 

19.Типи і підтипи стоп населення. 

20.Типи і підтипи кистей рук населення. 

21.Робота стопи при стоянні і ходьбі. Методи визначення тиску  

 ступні на опору при стоянні і бігові. 

22.Зміна розмірів стопи під впливом навантаження, піднесеності п'яткової частини, впливу роботи. 

5.4. Література 

1. Зыбин Ю.П., Ключникова В.М., Кочеткова Т.С., Фукин В.А. Конструирование изделий  из кожи. Легкая и 

пищевая промышленность.  М.: 1982. 

2. Ключникова В.М., Кочеткова Т .С., Калита А..Н. Практикум по конструированию изделий из кожи. 

Легпромбытиздат. М.: 1985. 

3. Ключникова В.М., Кочеткова Т.С. Основы прикладной анатомии и биомеханики. Легпромбытиздат. М.: 1991 

4. Методичні вказівки по курсу “Основи прикладної анатомії та біомеханіки. Хмельницький, ТУП,1995 

 

  

6. КОНФЕКЦІОНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ 

6.1. Програма 
Асортимент, класифікація та характеристика матеріалів для виробів із шкіри 

Класифікація, асортимент та характеристика натуральних шкір для деталей виробів із шкіри 

Класифікація, асортимент та характеристика текстильних матеріалів для деталей виробів із шкіри 

Класифікація, асортимент та характеристика матеріалів для зовнішніх і внутрішніх деталей, виготовлених із 

штучної і синтетичної сировини:  

- шкіри штучні і синтетичні для деталей верху взуття та шкіргалантерейних виробів   

- ПВХ, поліуретан, ТЕПи, пластмаси, гуми для деталей низу взуття 

Класифікація, асортимент та характеристика для каркасних деталей виробів із шкіри 

Допоміжні матеріали, їх призначення, асортимент і характеристики 

 

6.2. Методичні рекомендації 
Конфекціонування – дисципліна, яка вивчає властивості виробів і матеріалів, принципи підбору пакетів 

матеріалів. Для правильного вибору матеріалів необхідно спиратися на знання з дисциплін “Основи 

конструювання і проектування виробів із шкіри”, “Основи технології виробів із шкіри” та “Матеріалознавства 

виробів із шкіри”. 

При підготовці до фахового вступного випробовування слід звернути увагу на номенклатуру показників 

якості матеріалів і їх пакетів для виробів із шкіри. Вияснити роль факторів, які впливають на якість виробів із 

шкіри; 

Простежити залежність конфекціонування матеріалів з врахуванням їх призначення, принцип підбору 

матеріалів для виробів із шкіри; 

Для успішного освоєння властивостей матеріалів ї пакетів на функціональні, гігієнічні, естетичних 

властивості виробів із шкіри описати вплив властивостей матеріалів ї пакетів на комфортність взуття з 

урахуванням антропометричних, фізіологічних показників. Необхідно вміти вияснити роль і вплив 

властивостей матеріалів ї пакетів на конструкцію та технологію виробів із шкіри. 

 

6.3. Питання для підготовки до фахового вступного випробовування 
1. Асортиментна характеристика натуральних шкір для верху взуття із шкур великої рогатої худоби. 

2. Асортиментна характеристика натуральних шкір для верху взуття із шкур свиней та дрібних тварин. 

3. Асортиментна характеристика натуральних шкір для низу взуття. 

4. Асортиментна характеристика штучних та синтетичних шкір для верху і підкладки взуття. 

5. Асортиментна характеристика матеріалів для каркасних деталей взуття. 

6. Асортимент, властивості та особливості застосування полімерних підошовних матеріалів. 

7. Асортиментна характеристика синтетичних матеріалів для деталей низу взуття. Переваги їх застосування. 
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8. Асортимент натуральних, штучних і синтетичних матеріалів для виготовлення шкіргалантерейних виробів. 

9. Асортимент текстильних і нетканих матеріалів для виготовлення деталей взуття. Характеристика та 

застосування. 

10. Асортимент допоміжних матеріалів взуттєвого виробництва: клеїв, ниток, металевих скріплювачів. 

 

6.4. Література. 
1. Справочник обувщика. Проектирование обуви, материалы /под ред. А.Н.Калиты – М : Легпромбытиздат, 

1988. – 432 стр.. 

2. Материаловедение обувного производства. Учебник для вузов/ Зурябян К.М. Краснов Б.Я., Бернштейн 

М.М. – М: Легпромбытиздат, 1988, 416 стр. 

3. Материалы для обуви и кожгалантерейных изделий. Справочник. Гуменный Н.А., Рибальченко В.В. –К: 

Техника, 1982, 168 стр. 

4. Е.Я. Михеева, Л.С.Беляев. Современные методы оценки качества обуви и обувных материалов. –М.: Легкая 

и пищевая промышленность. 1982.  

5. Обувь кожаная. Сборник гостов.2-е части. –М.: Издательство стандартов. 1977. 

6. Зарубян К.М и др. Материаловедение изделий из кожи. –М.: Легпромбытиздат,1988 

7. Зыбин Ю.П. и др. Материаловедение изделий из кожи. –М.: Легкая индустрия, 1968 

8. Пожидаев Н.Н., Гуменный Н.А. Лабораторный практикум по материаловедению из кожи. – М.: Легкая 

индустрия, 1976. 

9. Краснов Б.М. Материалы для изделий из кожи. –М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 

10. Михеева Е.Я., Беляев Л.Е. Современные методы оценки качества обуви и обувных материалов. –М.: Легкая 

и пищевая промышленность, 1984. 

11. Гуменный Н.А., Рыбальченко В.В. Материалы для обуви и кожгалантерейных изделий. Справочник. К., 

Техника, 1982. 

12. Калита А.Н. Справочник обувщика. –М.: Легпромбытиздат,1988  

13. Дубиновский М.З., Чистякова Н.В. Технология кожи. . –М.: Легпромбытиздат,1991 

14. Бузов Б.А., Пожидаев Н.Н. Лабораторный практикум по курсу «Материалознавство швейного 

производства». – М. Легпромбытиздат. 1986. 

15. Фордзюн Ю.І. Лабораторний практикум з матеріалознавства виробів із шкіри. Част. І –  Мукачево: МТІ, 

2007 с. 

16. Справочник по материалам, применяемых в производстве обуви и кожгалантереи: К.М. Зурабян и др.; М., 

2004 – 210 с. 

17. Фордзюн Ю.І. Лабораторний практикум з матеріалознавства виробів із шкіри. Част. ІІ –  Мукачево: МТІ, 

2007 с. 

18. Коновал В.П., Гаркавенко С.С., Свістунова Л.Т. та ін. Універсальний довідник взуттєвика: Навчальний 

посібник: – Київ: Лібра, 2006 – 720 с. 

19. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: підручник – Львів: Світ:, 2003 – 240 с. 

20. Страхов И.П., Аронина Ю.Н. Гайдаров Л,П. и др. Химия и технология кожи и меха, М:, Издательство 

«Легкая индустрия», 1970. – 632 с. 

21. Е.Є. Касьян Основи технології шкіри та хутра: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2001 – 252с. 

22. Рибальченко В.В., Коновал В.П., Хом’як М.Є., Шевченко Г.І. Матеріалознавство виробів легкої 

промисловості: Підручник. – К: КНУТД, 2008 р. – 320 с. 

23. Коновал В.П., Рибальченко В.В., Хом’як М.Є., Шевченко Г.І. Натуральні та штучні матеріали для взуття. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: КНУТД, 2005 – 218с. 

 

 

7. ОСНАСТКА ВЗУТТЄВОГО ВИРОБНИЦТВА 

7.1. Програма  
Класифікація технологічної оснастки. 

Зміст курсу. Порядок і методи проектування технологічної оснастки. 

Оснастка для придання внутрішньої форми взуття.  

Взуттєва колодка – основна формуюча оснастка, яка визначає внутрішню форму взуття. Розвиток теорії і 

методології проектування взуттєвих колодок. Класифікація колодок. Основні геометричні елементи взуттєвих 

колодок. Методи проектування колодок: графічні, метод ІНДІШП, графо-аналітичний. Проектування колодок 

за допомогою ЕОМ.[1, 2, 3]  

Оснастка для формування деталей і виробів із гуми і полімерних матеріалів.  

Класифікація деталей і вузлів. Переваги застосування формованих деталей і вузлів для низу взуття. Матеріали, 

які застосовуються для виготовлення формованих деталей і вузлів: термопласти, реактопласти, еластомери, 

поліуретани, термоеластопласти. Область їх застосування, переваги і недоліки. 

Класифікація методів формування деталей і виробів.  

Основні етапи формування різними методами. Методи формування і метод окунання, метод формування з 

рідкою фазою, метод лиття, пресування, лиття під тиском, екструзія. Обладнання і технологічні нормативи. 
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Область застосування, переваги і недоліки. 

Способи проектування формованих деталей і вузлів низу взуття.  

Вихідні дані для проектування формованих виробів. Етапи проектування формованих підошв. Розрахунок 

припусків і проектування внутрішнього контура підошви. Вибір товщини підошви, стріли прогину. Наявність 

простилки, геленка. Розрахунок і проектування каблука в підошві. Проектування перерізів підошви. .[1,3,4] 

Оснастка для формування деталей тиском та для  проектування інших вузлів. 

Вихідні дані для проектування всіх видів оснастки. Конструкції і основні частини пресформ для формування 

деталей і вузлів взуття: набірного каблука, неприкріплених устілок і підошв, задника і підноска. 

Оснастка розкрійних і вирубочних виробництв для виготовлення виробів із шкіри. 

Вихідні дані для виготовлення виробів із шкіри. Вихідні дані для проектування, класифікація різаків, шаблонів, 

матриць для перфорації. Класифікація фрез. Колоди і плити для розкрою деталей верху і низу взуття. [1,2, 3, 4] 

7.2. Методичні рекомендації 
1. Дати класифікацію оснастки, розказати про функції взуттєвої колодки. Розповісти про основні геометричні 

елементи взуттєвих колодок та методи проектування колодок. 

2. Розповісти про формовані деталі та вузли взуття, дати їм класифікацію, охарактеризувати переваги 

формованих деталей і вузлів взуття. 

Охарактеризувати способи та методи формування деталей. 

Розкрити суть методики по проектуванню формованої підошви і каблука: етапи проектування, вихідні дані, 

вибір товщини, розрахунок припусків, проектування ходової, неходової поверхні, стріли прогину, перерізів 

тощо. 

3.  Охарактеризувати оснастку для виготовлення формованих деталей тиском. Розкрити суть методики по 

проектуванню формованих деталей, які виготовляють методом тиску: етапи проектування, конструкції 

оснастки у відповідності до формованого матеріалу.  

 

7.3. Питання для підготовки до фахового вступного випробовування 
1. Класифікація технологічної оснастки. 

2. Методи проектування технологічної оснастки. 

3. Класифікація взуттєвих колодок, методи їх проектування, геометричні елементи взуттєвих колодок. 

4. Класифікація формованих деталей і вузлів, методи виготовлення формованих деталей і виробів. 

5. Матеріали, які застосовуються для виготовлення формованих деталей і вузлів. Етапи проектування 

формованих деталей. 

6. Розрахунок припусків і проектування формованих каблуків та неходової поверхні підошви. 

7. Вибір і проектування деталей вузла підошви та ходової поверхні підошви. 

8. Проектування каблука в підошві та перерізів підошви. 

9. Класифікація різаків для розкрою матеріалів верху та вирубання матеріалів низу. 

10. Колоди і плити для розрубу і розкрою матеріалів для взуття. 

11. Конструкції прес-форм для формування набірних каблуків та прес-форми для формування неприкріплених 

устілок і підошов. 

12. Конструкції прес-форм для формування задників і підносків. 

13. Методи формування деталей тиском, конструкції  прес-форм для контролю за деталями. Проектування 

шаблонів і штампів для обробки деталей. 

 

7.4. Література 
1. Технология изделий из кожи. Учебник для ВУЗов под редакцией проф. Фукина В.А. М.: 

Легпромбытиздат,1988. 

2. Зыбин Ю.П. и др. Конструирование изделий из кожи. . М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 

3. Стронгин Б.М., Зуев В.Г. Оснастка обувного производства. . М.: Легкая индустрия, 1974. 

4. Справочник обувщика, М.: Легпромбытиздат,1988 

5. Технология производства обуви, ч.1-7. ЦНИИТЕИЛЕГпром, 1978-1980. 

6. ГОСТ 3927-75. Колодки обувные. Технические условия. М.: Издательство стандартов, 1982. 

7. Основы рационального конструирования колодок и обуви. Пер с польского /Е. Холева, Б. Козловский, Р. 

Луба, М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 

8. Фукин В.А., Костылева В.В., Лыба В.П. Проектирование обувных колодок., М.: Легпромбытиздат,1987. 

9. Фукин В.А. Проектирование внутренней формы обуви. М.: Легпромбытиздат,1985 

 

8. ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЄВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

8.1. Програма 
Типи виробництва на підприємствах по виготовленню взуття. 

Основні види підприємств. Структура фабрики маспошиву. Структура фабрики індпошиву. Етапи 

виробництва взуття. Перспективи розвитку виробництва на кожному з етапів. 
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Загальні відомості і порядок розробки проектів. 

Поняття проекту. Етапи розробки проектів. Стадії розробки проектів. Види проектів. Техніко-економічне 

обґрунтування проекту. Попередній розрахунок взуттєвих підприємств. 

Проектування розкрійного цеху. 

Задачі цеху, його структура і функції. Розрахунок потреби матеріалів верху. Розрахунок потреби робітників і 

обладнання. Організація робочого місця розкрійника. Транспортні засоби, організація виробництва. 

Компоновка обладнання, види компоновки. 

Проектування виробничого цеху. 

Задачі цеху і його структура. Розрахунок потреби матеріалів низу. Розрахунок потреби робітників і 

обладнання. Обладнання та інструмент для розрубу. Організація робочого місця, транспортні засоби. Схеми 

руху півфабрикатів, компоновка обладнання. 

Проектування заготовочного цеху. 
 Задачі заготовочного цеху, структура, групи операцій. Організація виробництва. Розрахунок робочої сили і 

обладнання. Принципи компоновки обладнання. 

Проектування складального цеху. 
    Задачі цеху і структура. Форми організації виробництва складального цеху. Особливості компоновки кожної 

структурної ділянки. Організація виробництва при виготовленні взуття методами гарячої вулканізації і лиття. 

Особливості розрахунку робочої сили і обладнання. Компоновка ділянок гарячої вулканізації і лиття. Схеми 

руху півфабрикатів у складальному цеху. 

 

8.2. Методичні вказівки 
При підготовці до фахового вступного випробовування необхідно знати:  

- методику визначення попиту на взуття з метою формування асортименту підприємства; 

- методику розрахунку розмірного асортименту взуття; 

- типи виробництва; 

- структуру підприємства; 

- нормативну документацію по вибору  норм часу (виробітку) по операціям;  

- визначення середньозважених площ деталей верху і низу взуття; 

- методику складання технологічних процесів розкрою, обробки деталей верху і низу взуття;  

- методику складання технологічних процесів складання заготовок і взуття; 

- проводити розрахунок оптимальної потужності на ПЕОМ. 

  

8.3. Питання для підготовки до фахового вступного випробовування 
1. Структура фабрики маспошиву та індпошиву взуття і етапи виготовлення взуття. 

2. Стадії розробки проекту. 

3. Вибір типу приміщення і вибір схеми поповерхового планування цехів. 

4. Розрахунок норм виробітку. 

5. Виробничі дільниці складального цеху. 

6. Схеми переміщення півфабрикатів і транспортних засобів. 

7. Розрахунок оптимальної потужності складального потоку. 

8. Варіанти двохпроцесної затяжки. 

9. Варіанти розміщення обладнання на пошивочному потоці. Принцип складання компоновки. 

10. Виробничі дільниці розкрійного цеху і їх функції. 

11. Обґрунтування комбінацій моделей для розкрою. 

12. Організація робочого місця розкрійника фабрик індпошиву та маспошиву). 

13. Особливості проектування заготовочного цеху (дільниці). 

14. Компоновка обладнання заготовочного цеху(дільниці). 

15. Вибір схеми переміщення вантажепотоків. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО 

БІЛЕТУ  

 

1. Жіночі  напівчеревики з настрочною союзкою 

2. Жіночі напівчеревики з настрочними берцями 

3. Жіночі півчеревики з боковими резинками 

4. Жіночі туфлі з відкритою геленковою частиною 

5. Жіночі туфлі ремінцевого типу 

6. Жіночі туфлі типу «човник» з відкритою носковою частиною 

7. Жіночі туфлі типу «човник» з відкритою п’ятковою частиною 

8. Жіночі туфлі типу «човник» на низькому каблуці. 

9. Жіночі туфлі типу «човник» на середньому каблуці 

10. Чоловічі напівчеревики з настрочним берцями  

11. Чоловічі напівчеревики з настрочними берцями та обсоюзкою 

12. Чоловічі напівчеревики з настрочною союзкою 

13. Чоловічі напівчеревики з настрочною союзкою з відрізними деталями  

14. Чоловічі півчеревики з боковими резинками 

15. Чоловічі черевики з настрочними берцями 

16. Чоловічі черевики з настрочною союзкою 


