2

Анатомія в ивч ає:
1. Б уд ов у скелету люд ини
2. Б уд ов у всього організ му
3. Б уд ов у ок рем их систем т а ор ганів
4. Б уд ов у внутр іш ніх органів люд ини

3

Антро поло гія вивч ає:
1. Сучасну люд ин у
2. Вик опні р еш тки старо давніх лю дей
3. По ходження та ево люцію лю дини.
4. Б уд ов у всього організ му люд ини.

1

Антро пометрія – це нау ка про :
1. Вим ірю вання ч астин л юд ськ ого ті ла
2. По ходження та ево люцію лю дини
3. Вик опні р еш тки старо давніх лю дей
4. Б уд ов у всього організ му

3

В яко му віці з аве ршу ється фор мування скелет у:
1. 1 0 років
2. 1 5 років
3. 2 1 рік
4. 2 5 років

2

Лате рал ьне, меді альне – це по лож ення о рганів від носно :
1. Г ор изо нтальної пл ощини тіл а
2. Сер ед инної площини тіл а
3. Фр о нталь ної пло щини ті ла
4. Не має жодно ї правил ьно ї відпо віді

1

Прокс им ал ьне, дистальне – це по ложення частин до тіла:
1. Б лижч е, далі
2. Об ернене до сер ед ини ті ла
3. З вер ху аб о з низу тіла
4. Не має жодно ї правил ьно ї відпо віді

3

Кістко ва тканина утвор ена з :
1. Сол ей кальцію
2. З ’єд нань к альцію з біл ка ми
3. Органічних та неор ганічних реч овин
4. Не має жодно ї правил ьно ї відпо віді

3

З’єднання кісто к між соб ою ві дбувається з а д опо могою:
1. Хря щів
2. З ’єд нувал ьно ї тканини
3. Сугло б ів різ них за будово ю
4. Не має жодно ї правил ьно ї відпо віді

3

Су гл о би за типом з’єднання по діл яю ть на:
1. Р ух ом і та нер ух омі
2. Пря мі та під кутом
3. Пер ерв ні та неперервні
4. Не має жодно ї правил ьно ї відпо віді

2

Ск елет нижньо ї кінцівки ск лад аєтьс я:
1. З в ерх ньо ї частини та нижньої
2. З стегна, гом ілк и, с топи
3. З стегново го та гом ілк ов осто пного від діл ів
4. Пл ече, пер едпл ічч я, кисть ру ки

1

До ск ладу скелету го міл ки вхо дять кістки:
1. Вел ико гом ілк ов а та ма ло гом ілкова
2. Дві тов сто тр у бч асті к істк и
3. Од на товсто тру бчаста кі стка
4. Не має жодно ї правил ьно ї відпо віді

3

Ск елет стопи скл адається з:
1. Пер едньо ї та зад ньо ї кісткових систем
2. Латеральної та м ед іал ьно ї кісткових систем
3. Пер едплю сна, плю сна і ф ал анг пал ьців
4. Не має жодно ї правил ьно ї відпо віді

3

Внутріш ню щико л отк у утв орю є виступ:
1. Мал ого мілково ї кі стк и
2. Т ар анної кістки
3. Вел ико гом ілк ов ої к істки
4. Сте гно во ї кістки
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Зовнішню щ ик ол отку утвор ює виступ:
1. Мал ого мілково ї кі стк и
2. Т ар анної кістки
3. Вел ико гом ілк ов ої к істки
4. Т аз ової к істк и

2

Плюсна скл адаєть ся з :
1. Коротк их кі сток
2. П’яти плю сневих к істо к
3. Т ар анної, пер ед плю сневих к іст ок
4. Фалангів пал ьців

3

Ск елет віль ної вер хньої кінцівки под іля ється на:
1. Про ксимальну та дистальну частини
2. Довгу та коро тку ч астини
3. Пл ече, пер едпл ічч я, кисть
4. Пер едплю сна, плю сна, ф аланги пал ьців

1

Ск елет кисті ск лад аєтьс я:
1. Із з ап’ястя , п’ястя і фаланг пальців
2. Із з ап’ястя та перед ньо ї частини
3. Про ксимальної та д истал ьної систе ми кісток
4. Із передплюсни, плюсни та ф аланг па льців

1

Мето д и про ек тування технологіч ної оснастки:
1. практичний; експер им ентальний; стендо вий; ро зрахунково- графічний
2. тео р етичний; експе рим ентал ьний; стендо вий; граф іч ний
3. практичний; експер им ентальний; стендо вий; ро зрахунковий
4. не має жо дно ї прав ильно ї ві д по від і

1

Серед мето дів вигото вл ення пр ес-фо рм найбільш еконо мічними є:
1. м ак етний
2. л иттьо вий
3. м ех аніч ний
4. стендо вий

1

Оснастка, щ о в из нач ає вну тріш ню ф о рм у взу ття:
1. к ол одк а
2. з атягу вал ьні пластини
3. з атягу вал ьні кл іщі
4. не має жо дно ї прав ильно ї ві д по від і

1

Ко ло д ки за ко нструкцією поді ляють ся на:
1. суцільні, з випиляним клино м, з члено вані та ро зсувні
2. суцільні та зч леновані
3. з члено вані та ро зсу вні
4. та роз сувні

1

Основ ні ро змі ри по ш ир ині сл іду ко лод ки (Ш 0 ,18 , Ш 0 ,50 , Ш0 , 68 ) ро зрахов ую ть за рівнянням:
1. Ш = A N + BW + C
2. Ш = A N + 2BW + C
3. Ш = A N + 2BW + 2 C
4. Ш = 2 AN + BW + C

1

1. Р
2. Р
3. Р
4. Р

2

Основ ою дл я проектування фо рмо ваних кабл уків є:
1. к онтур під ош ви
2. к онтур п'я тко во ї частини ро зго ртк и сл іду ко лод ки
3. з агото вка верху вз уття
4. р оз гор тка кр о ку льної ч астини кабл ук а

1

Вісь с им етр ії каб лука співпада є з віссю:
1. сим етр ії п’ятко вої частини р озгортки слід у кол одки
2. сліду к ол о дк и
3. підо шви
4. р оз гор тки біч ної по вер хні к абл у ка

2

Визначе ння ві д по від ності о сновних параметр і в в иро бів ко нстру кто р ській док ум ентації відно ситься д о:
1. р оз р об ки шаб ло нів
2. анал ізу дослідно ї парт ії вир о бів
3. р оз р об ки кресл ення на до слідний зраз ок вир обу
4. не має жо дно ї прав ильно ї ві д по від і
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У но ско вій частині до вжину у стіл ки пор івняно з довжиною с топи з б іл ьшу ют ь на велич ину, що виз нач ається за форм улою:
= Р1 + Р 2 + Р3
= 2Р 1 + Р 2 + Р 3
= 2Р 1 + Р 2 + 2Р 3
= Р1 + 2 Р 2 + Р 3
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1

Перш им етапом пр оекту вання фо рмо ва них підош ов є:
1. ств орення ескізного пр оекту фо рмо ваної під ош ви
2. р оз р об ка тех ніч ної док ум ентації на д о слі дну ф о рмовану підош ву сер едньо го р озм іру
3. апр обаці я до слід них ф орм ованих підо шо в на вз уттєвих під приємствах та склад ання акту апро бації
4. не має жо дно ї прав ильно ї ві д по від і

2

Др угим ета пом пр ое ктув ання ф ор мо ваних підо шо в є:
1. ств орення ескізного пр оекту фо рмо ваної під ош ви
2. р оз р об ка тех ніч ної док ум ентації на д о слі дну ф о рмовану підош ву сер едньо го р озм іру
3. апр обаці я до слід них ф орм ованих підо шо в на вз уттєвих під приємствах та склад ання акту апро бації
4. не має жо дно ї прав ильно ї ві д по від і

3

Третім етапом пр оек тув ання ф орм ованих підо шов є:
1. ств орення ескізного пр оекту фо рмо ваної під ош ви
2. р оз р об ка тех ніч ної док ум ентації на д о слі дну ф о рмовану підош ву сер едньо го р озм іру
3. апр обаці я до слід них ф орм ованих підо шо в на вз уттєвих під приємствах та склад ання акту апро бації
4. не має жо дно ї прав ильно ї ві д по від і

1

Центр опор и п’ятки виз начає перері з:
1. 0 ,1 8Дст
2. 0 ,2 3Дст
3. 0 ,4 1Дст
4. 0 ,4 8Дст

2

Декор ативний пр ипус к, що вр ахо вує напрям м оди, д ля вуз ько ї но ск ової ч астини стано вить:
1. Р 3 = 5– 10 мм
2. Р 3 = 15 –25 м м
3. Р 3 = 10 –15 м м
4. Р 3 = 0– 5 м м

1

Виріб дл я о бер ігання ні г ві д зо внішніх в пливів, який виконує утилітар ні т а естетич ні ф ункції - це:
1. Взу ття
2. Мо д ель вз утт я
3. Констр ук ція вз уття
4. Вид взу ття

3

Ро змір вз уття в ш тихмасовій систем і нумер аці ї – це :
1. Довжина сто пи в ш тихах
2. Довжина слід у коло дки в мі лім етрах
3. Довжина слід у коло дки в штих ах
4. Довжина сто пи в мм

2

Вз уття, з аго тов ка яко го зак рив ає всю тильну поверхню стопи - це:
1. Т уф лі
2. Напівчеревики
3. Ч ер евики
4. Сандал і

1

Вз уття, х ал яви яко го до х од ять до по ловини го міл ки - це:
1. Напівчоб оти
2. Напівчеревики
3. Ч ер евики
4. Ч обітк и

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2

Ко мплек т ск ріплених між соб ою д еталей в ерх у вз уття, які закриваю ть час тину або всю тильну поверхню ступні, го міл ку аб о
частину її, а інк оли і стегно - це:
1. Мо д ель вз утт я
2. З агото вка взу ття
3. Вид взу ття
4. Констр ук ція вз уття

1

До вж ина стопи в м іліметрах - це:
1. Роз мі р вз утт я в метрич ній системі нум ер ації
2. Роз мі р вз утт я в штихм асо вій системі нумер ації
3. По внота взуття
4. Ширина в зуття

4

Вз уття, к онструкцію як ого роз ро б лено д ля запоб і гання ро з витку патол огічних в ідхилень в стопі - це:
1. Ортопедичне вз уття
2. По бутове взу ття
3. Спеці альне вз уття
4. Про філак тичне взуття

37

38

39

2

Вз уття, д о х уд ожньо -естетичних показникі в і яко сті як ого пр ед’я вл яються під вищені вим оги, викор исто вую ть д ля
пов сяк денно го но сіння та в уро чистих випадках - це:
1. По всяк денне вз уття
2. Мо д ельне вз уття
3. Спеці альне вз уття
4. Про філак тичне взуття
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Вз уття, я ке викор истовується в повсякд енному но сінні на вул иці та в приміщ енні - це:
1. По всяк денне вз уття
2. Спеці альне вз уття
3. Легке в зу ття
4. Про філак тичне взуття

1

Вз уття, я ке викор истовується у побу тов их ум овах і не потреб ує з астосування спеціальних захисних м атер іалів - це:
1. По бутове взу ття
2. Спеці альне вз уття
3. Мо д ельне вз уття
4. Вир обнич е вз уття

3

Вз уття полегш ено ї ко нстру кці ї, я ке в ико ристо ву ється д ля носі ння в домаш ніх ум овах - це:
1. По всяк денне вз уття
2. Легке в зу ття
3. Дом аш нє взу ття
4. Спеці альне вз уття

4

Вз уття, я ке пр изначене д ля по л егшення рух ів і з ахис ту ніг пр и з аняттях спортом - це:
1. По всяк денне вз уття
2. По бутове взу ття
3. Про філак тичне взуття
4. Спо ртивне вз уття

1

Вз уття, к онструкцію як ого роз ро б лено з урах у ванням пато логічних від хил ень у сто пі, гоміл ці а бо стегні - це :
1. Ортопедичне вз уття
2. По бутове взу ття
3. Про філак тичне взуття
4. Спо ртивне вз уття

3

Співвіднош ення різних повно т вз уття в пар тії - це:
1. Асортимент в зу ття
2. Роз мі р ний асор тим ент вз у ття
3. По внотний асор тим ент вз утт я
4. Кол екція в зу ття

1

Ро змір вз уття в м етричній системі ну мерації – це:
1. Довжина сто пи в мілім етр ах
2. Довжина слід у коло дки в мі лім етрах
3. Довжина слід у коло дки в штих ах
4. Довжина сто пи в ш тихах

1

Ск лад та співвідно шення ок ремих статево-вік ових гр уп і вид ів вз утт я в випу ску пр одук ції підприєм ства - це:
1. Асортимент в зу ття
2. Роз мі р ний асор тим ент вз у ття
3. Кол екція в зу ття
4. По внотний асор тим ент вз утт я

4

Вз уття, х ал яви яко го зак рив аю ть литку , а інод і і стегно - це:
1. Напівчоб оти
2. Мо кас ини
3. Ч ер евики
4. Ч оботи та чо бітк и

2

Вз уття спеціальних к онстру кцій, в як ом у при вигото вл енні м ожуть бути з асто со вані з ахисні матер іал и і д еталі - це:
1. По бутове взу ття
2. Спеці альне вз уття
3. По всяк денне вз уття
4. Мо д ельне вз уття

1

Зовнішня де таль вер ху в зу ття, як а з акриває тильну поверхню пл юснево ї ч астини стопи – це:
1. Сою зк а
2. Об сою з ка
3. Халява
4. Б ерці

2

Зовнішня де таль вер ху в зу ття, як а з акриває п’ятку аб о ї ї частину , а інко ли го міл ку або її ниж ню частину – це:
1. Халява
2. Б ерець
3. З ад инка
4. Халявк а
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2

Зовнішня де таль вер ху в зу ття чер евиків і напі вчерев ик і в, яка ро з таш ов ана під перед ньою частиною берців і захищ ає від
уш ко дження блоч кам и стопу і вну трі шне в зуття – це:
1. Про шва
2. Язичок
3. Овальна вставк а
4. Під бло чники
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Пром іжна д еталь вер ху в зуття , яка р о зташо вана в п’ятковій ч астині вз уття і приз начена д ля з бер еження його ф о рм и – це:
1. З ад инка
2. З ад ник
3. З ад ній внутр ішній р ем інь
4. З ад ній зо внішній р емінь

2

Зовнішня де таль низу вз уття, яка роз таш ована під усією пл антар но ю по верхнею стопи – це:
1. Під метка
2. Під ош ва
3. Під лож ка
4. Пл атфо рм а

53

54

55

1

Внутріш ня деталь низ у взуття , яка ро зташована під усією плантарно ю по вер хнею стопи і до як ої пр икріплю ют ь з атягуваль ну
кр о мк у за го товки вер ху і детал і низу – це:
1. Основна у стілка
2. Вклад на устілка
3. Вшивна у стіл ка
4. Під лож ка

3

Зовнішня де таль вер ху в зу ття, як а по кр иває п’яткову ч астину стопи –це:
1. Халява
2. Пер ед
3. З ад инка
4. Б ерець

4

Со юзк а, яка покриває тильну поверх ню плюснев ої ч астини стопи і вик онана без ко нст руктивних ч ленувань – це:
1. Об сою з ка
2. Від різна союз ка
3. Склад ена сою зка
4. Круго ва союз ка

3

Пром іжна д еталь низ у, яка призначена д ля збі льш ення жо р сткості і фор мо стійк ості гел енкової част ини низ у вз уття – це:
1. Під метка
2. Пл атфо рм а
3. Г елено к
4. Під лож ка

56

57

58

59

2

Внутріш ня деталь низу взу ття, як а приз нач ена д л я пок ращ ення властивостей к омф ортно сті вз у ття та
вну трішньо го вигляд у – це:
1. Основна у стілка
2. Вклад на устілка
3. Вшивна у стіл ка
4. Під кладка

2

Як по ді ляю ться с умки з а статево -віко во ю о зна ко ю:
1. Жіночі, ч о ло вічі, уч нів ськ і
2. Жіночі, ч о ло вічі, мо лоді жні, дитяч і
3. Жіночі, ч о ло вічі, мо лоді жні, учнівськ і
4. Жіночі, ч о ло вічі

1

Дета лі, я кі ств орю ют ь ко рпус вироб у з передньо го і зад ньо го бо ків - це:
1. Стінки
2. Фальд и
3. Клинчик
4. Б отан

3

Дета ль, яка утворює бокові частини сумки - це:
1. Фальд и
2. Клапан
3. Клинчик
4. Кокетка

1

Як по ді ляю ться ш кір гал антерейні виро би за ступенем ж ор стк ості :
1. М’я ко ї ко нстру кці ї, напі вжо р сткої і жорстк о ї
2. М’я ко ї ко нстру кці ї і жорс тко ї
3. Напівжорсткої к онс тру кції і жо рсткої
4. М’я ко ї ко нстру кці ї і напів жо рстко ї

2

Як по ді ляю ться ш кір гал антерейні виро би за приз наченням:
1. Сум ки, ру кав иці і рукавички, спеціал ьні вир об и
2. Вир оби дл я носіння і збер ігання пред м етів, для ох орони кисті р ук и, д ля фіксації р із них пр едм етів
3. Вир оби дл я носіння і збер ігання пред м етів, рукавиці і ру кавич ки, спеціаль ні виро би
4. Сум ки, ру кав иці і рукавички, р емені

1

Як по ді ляю ться ш кір гал антерейні виро би за способ ом з ак ривання:
1. На р ам ко вом у з амк у, з кл апано м, на з астібці „блискав ка”, з пл астинами, від кр иті
2. На р ам ко вом у з амк у, на з астібці „б лискавка”, відк рит і, на пряжці
3. На р ам ко вом у з амк у, з кл апано м, відкриті, з пл астинами
4. На р ам ко вом у з амк у, з кл апано м, на з астібці „блискав ка”, з пл астинами
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4

За тех но логічним пр изначенням коло дки под іл яю ться на:
1. Основні, суцільні та р о зсу вні
2. Суцільні , з випиляним клино м та затя гувальні
3. Основні та д опо між ні
4. Основні, з випил яним кл ином т а р озсувні
Су ть к опіювал ьно -гр афічно ї системи пр оек тув ання взу ття по л ягає у:
1. Г рафі чно м у способ і по будо ви плоско го к онтуру м оделі від носно р оз гор тки ко лод ки, як а р озм іщена у вінкельном у стані
2. Г рафі чно м у способ і по будо ви плоско го к онтуру м оделі у вінкельном у с тані
3. Графічно му спо со бі поб удов и пло ск ого ко нтур у мод ел і відно сно сітки б азис них та до помі жних ліні й, нанесених на роз гортк у
ко л од ки, вписану в о сі ко ор динат
4. Од ерж анні д етал ей у вигл яд і ко пій з р ису нка на ко ло д ці без по буд ови р о бо чо го кресле ння
Су ть к опіювал ьно ї системи моделюв ання в зу ття пол ягає у:
1. Г рафі чно м у способ і по будо ви плоско го к онтуру м оделі від носно р оз гор тки ко лод ки, як а р озм іщена у вінкельном у стані
2. Г рафі чно м у способ і по будо ви плоско го к онтуру м оделі у вінкельном у с тані
3. Графічно му спо со бі поб удов и пло ск ого ко нтур у мод ел і відно сно сітки б азис них та до помі жних ліні й, нанесених на роз гортк у
ко л од ки, вписану в о сі ко ор динат
4. Од ерж анні д етал ей у вигл яд і ко пій з р ису нка на ко ло д ці без по буд ови р о бо чо го кресле ння
За як о ю фор мулою ви зн ачається висо та бер ців в чолові чи х на пі вчер еви ках:

69

1.

Вб  0,1 5N м  25,5

2.

В б  0,15N м  15,5

3.

В б  0,15N м  9 ,0

4.

В б  0,15 N м  21,0

1
70

3
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3

Загото вк а вер ху взу ття, я ка має тр и чи більш е ліній з гину, що пер етинаю ться, і р озпластуєть ся на пл ощині ок ремим и
частинами, наз ивається:
1. Пло ск ою
2. Напівпло ско ю
3. Про сто ро вою
4. Об ’ємною

Теплозахисні властивості взуття характеризуються:
1. Теплообміном
2. Терморегуляцією
3. Тепловим опором
4. Коефіцієнтом тепловіддачі

1

Чому градирування ш аблонів деталей графо- аналітичним с пособом здійснюється без припусків на обробку, затягувальну
кромку та зшивання де талей:
1. Для зменшення трудомісткості процесу гра дирування
2. Для збереження постійності припусків
3. Для забезпечення приростів по довжині і ширині деталі
4. Для збереження площ детале й, що градирують ся
Жорсткість, яка характеризує опір взуття згинанню, називається:
1. Згина льною
2. Розпірною
3. Опорною
4. Жорсткість формування

3

Що відображає третя цифра в індексі колодки:
1. Вид взуття
2. Ста тево-вікову групу
3. Висоту підняття п’яткової частини
4. Ширину носкової частини

3

Орієнтирами для контролю розмірів колодки служать:
1. Лінії розподілу
2. Поздовжні геодезичні лінії
3. Наколи та "маячки"
4. Лінія кальцат и

3

Наявність якої деталі має переважаю чий вплив на гнучк іс ть вз уття:
1. Пів устілки
2. Вклад ної устілки
3. Основної устілк и
4. Г еленк а
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1

Графічна система проектування взуття - це:
1. Графічний спосіб побудови плоского контуру моделі відносно розгортки колодки, яка розміщена в вінкельному стані
2. Графічний спосіб побудови плоского контуру моделі в системі прямокутних координат
3. Графічний спосіб побудови плоского контуру моделі відносно сітки базисних та допоміжних ліній, нанесених на розгортку
колодки, вписану в осі координат
4. Одержання детале й у вигляді копій з рисунка на колодці без побудови робочого креслення
Графо-копіюва льна система проектування взуття - це:
1. Графічний спосіб побудови плоского контуру моделі відносно розгортки колодки, яка розміщена в вінкельному стані
2. Графічний спосіб побудови плоского контуру моделі в вінкельному стані
3. Графічний спосіб побудови плоского контуру моделі відносно сітки базисних та допоміжних ліній, нанесених на розгортку
колодки, вписану в осі координат
4. Одержання детале й у вигляді копій з рисунка на колодці без побудови робочого креслення
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1

Визначення "вінкельного стану":
1. Конструктивна сітка , побудована на основі довжини, обхватів в пучках і в косому підйомі, по щ иколотках конкретної стопи,
з врахуванням висоти каблука
2. Розгортка колодки, вписана в осі координа т, з нанесеними базисними, допоміжними та контрольними лініями
3. Конструктивна основа
4. Не має жодної правильної відповіді

3

Що в изначають б азисні лінії при пр оек тув анні вз уття з а ко пію вально-граф іч ною мето д икою:
1. По ложення зовніш ніх детале й вер х у в зуття
2. По ложення ш вів, що з ’єд ную ть де талі верху вз уття
3. По ложення о сно вних анатом ічних то ч ок сто пи
4. По ложення геом етр ич них елементів коло док

1

Як им ко ефіцієнтом виз начається по ложення I баз ис ної ліні ї:
1. 0 ,2 3
2. 0 ,4 1
3. 0 ,4 8
4. 0 ,6 8

2

Яким коефіцієнтом визна чається положення II базис ної лінії:
1. 0,40
2. 0,41
3. 0,42
4. 0,43

3

Яким коефіцієнтом визна чається положення III базисної лінії:
1. 0,45
2. 0,46
3. 0,48
4. 0,49

3

Яким коефіцієнтом визна чається положення IV базисної лінії:
1. 0,65
2. 0,66
3. 0,68
4. 0,69

3

Яким коефіцієнтом визна чається положення V базисної лінії:
1. 0,75
2. 0,76
3. 0,78
4. 0,79

1

Положення якої анатомічної точки стопи визначає I базисна лінія:
1. Центр зовнішньої щиколотки
2. Кінець мізинця
3. Центр головки внутрішнього пучка
4. Середина стопи

4

Положення якої анатомічної точки стопи визначає II базисна лінія:
1. Центр зовнішньої щиколотки
2. Центр головки внутрішнього пучка
3. Середина стопи
4. Точка згину стопи в гомілковостопному суглобі

3

Положення якої анатомічної точки стопи визначає III базисна лінія:
1. Кінець мізинця
2. Центр головки внутрішнього пучка
3. Середина стопи
4. Точка згину стопи в гомілковостопному суглобі

2

Положення якої анатомічної точки стопи визначає IV базисна лінія:
1. Кінець мізинця
2. Центр головки внутрішнього пучка
3. Середина стопи
4. Точка згину стопи в гомілковостопному суглобі

2

Положення якої анатомічної точки стопи визначає V базисна лінія:
1. Центр зовнішньої щиколотки
2. Кінець мізинця
3. Центр головки внутрішнього пучка
4. Точка згину стопи в гомілковостопному суглобі

3

Чим обумовлена асиметрія канту туфель типу „лодочка” :
1. Експлуатаційними властивостями взуття
2. Анатомічною будовою гомілки
3. Анатомічною будовою стопи
4. Формувальними властивостями взуття
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Чим обумовлена асиметрія верхнього канту чобіток при проектуванні:
1. Експлуатаційними властивостями взуття
2. Анатомічною будовою гомілки
3. Анатомічною будовою ступні
4. Формувальними властивостями взуття

4

Основою для проектування туфель типу „лодочка” за італійською методикою є:
1. Ша блон УРК
2. Скоригований шаблон УРК
3. „Вінке льний стан”
4. Ша блон „де кольте ”

2

Що є основою для проект ування чобіток за італійською методикою:
1. Скоригований шаблон з нанесеним рисунком моделі
2. Конструктивна основа
3. „Вінке льний стан”
4. Скоригований шаблон УРК

2

Що є орієнтиром для побудови точки вирізу союзки в туфлях типу „лодочка” за італійською методикою:
1. Точка перетину I V базисної лінії з верхнім конт уром УРК
2. Точка С кальцати
3. Точка перетину лінії „косого” підйому з верхнім контуром УРК
4. Точка К середини кальцат и

1

Що є орієнтиром для побудови точки вирізу союзки в туфлях типу „лодочка” за копіювально-графічною методикою:
1. Точка перетину I V базисної лінії з верхнім конт уром УРК
2. Точка С кальцати
3. Точка перетину лінії „косого” підйому з верхнім контуром УРК
4. Точка середини відрізка У- ї базисної лінії в межах УР К

3

Як проектується лінія згину союзки в туфлях типу „лодочка” за італійською методикою:
1. Вище на 2 мм від найбільш опуклої точки носкової частини
2. Вище на 4 мм від найбільш опуклої точки носкової частини
3. Дотично до найбільш опуклої точки носкової ча стини
4. Нижче від найбільш опуклої точки носкової час тини

3

Як будується лінія згину союзки в на півчеревиках з настроченою союзкою за італійською методикою:
1. Вище від найбільш опуклої точки носкової частини на 2 мм
2. Вище від найбільш опуклої точки носкової частини на 3 мм
3. Дотично до найбільш опуклої точки носкової ча стини
4. Нижче від найбільш опуклої точки носкової час тини

3

Як будується лінія згину союзки в на півчеревиках з настроченими берцями за італійською методикою:
1. Вище від найбільш опуклої точки носкової частини на 2 мм
2. Вище від найбільш опуклої точки носкової частини на 3 мм
3. Дотично до найбільш опуклої точки носкової ча стини
4. Нижче від найбільш опуклої точки носкової час тини
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Як будується лінія згину союзки в в чобітках за італійською методикою:
1. Вище від найбільш опуклої точки носкової частини на 2 мм
2. Вище від найбільш опуклої точки носкової частини на 3 мм
3. Дотично до найбільш опуклої точки носкової ча стини
4. Нижче від найбільш опуклої точки носкової час тини
За якою формулою визначається висота берців в жіночих напівчеревиках:
В  0 ,15 N м  1 5,5
2. б
3. Вб  0 ,15 N м  9 ,0

В  0,15 N м  24 , 75
1. б

4.

Вб  0 ,15N м  21,0

1
102

3
103

1
104

3

В якій частині заготовки зосередяться максимальні напруження при її формува нні на колодці, якщо лінію згину союзки при
проектуванні піднято вве рх по відношенню до контуру УР К:
1. Рівномірно по п’ ятковому контуру
2. В нижній п’ятковій частині (по за днику)
3. По верхньому канту
4. Позатягувальній кромці
Обхватні параметри стопи та гомілки при проектуванні взуття за індивідуальним замовленням отримують за допомогою:
1. Гнучкої стрічки
2. Вимірювального листа-шаблона
3. Лінійки
4. Шт ангенциркуля
Що є основою для проект ування жорсткої півустілки:
1. Контур с ліду затягнутого взутт я
2. Контур розгортки сліду колодки
3. Контур основної устілки з нанесеною лінією пучків
4. Контур неходової поверхні підошви
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1

Що є основою для проект ування підошви:
1. Контур с ліду затягнутого взутт я
2. Контур розгортки сліду колодки
3. Контур основної устілки
4. Контур вкладної устілки
Основою для проектування крокульної частини підошви є:
1. Контур розгортки сліду колодки
2. Контур розгортки фронтальної пове рхні каблука
3. Контур розгортки ляпіс ної поверхні ка блука
4. Контур розгортки бокової поверхні каблука
Жорсткість, яка характеризує опір поперечних пе рерізів взуття зміні його форми, називається:
1. Згина льною
2. Розпірною
3. Комплексною
4. Опорною
П р и виго товленні ф ор м ованих деталей мето дом
3. Фор му вал ьна маса в кільк ості, щ о нео бхідна для в приск ування,
га ряч ого пр есу вання:
пластифік ується в з авантажувальній камері під т ис ком пуансо на
чи під ді єю тепла та чер ез один чи декі лька каналів вид авл юється
1. Фо рму вал ьна маса, щ о з наход иться між матрицею та
пуансоном під д ією тиску та тепл а пл астиф іку ється і при
в закр иту пр ес-ф о рм у
зі мкнутих пуансоні та матр иці заповнює пр ес-ф орм и
4. В циліндр і під ді єю тепла пластифік ується маса д ля к ількох
2. Фо рму вал ьна маса, щ о стає пластично ю внаслід о к
впр искувань і під тиском по рш ня в итікає через сопл о в закриту
відпо від них до бав ок пр и кімнатній т емпературі,
пре с-ф ор м у, при чо м у охо лодж ення м аси ві дбув ається в пр есфор мі з од но часним витрим ув анням під тиском
ф орм ується під тиском при цій те мпературі
П р и виго товленні ф ор м ованих деталей мето дом
3 . Фор м ува льна маса в кі ль кості, щ о необ хідна дл я
хо ло д ного пр есува ння :
впр иску вання , пл астифік ується в з авантаж ува льній к аме рі під
тиск ом пу ансо на ч и під д ією тепла та ч ер ез од ин чи д екілька
1. Фо рму вал ьна маса, щ о з наход иться між матрицею та
пуансоном під д ією тиску та тепл а пл астиф іку ється і при
кана лі в видав люється в з акр иту пр ес-фор му
зі мкнутих пуансоні та матр иці заповнює пр ес-ф орм и
4 . В циліндрі під дією тепл а пл астифік ується маса дл я кі льк ох
2. Фо рму вал ьна маса, щ о стає пластично ю внаслід о к
впр иску вань і під тиско м порш ня в итік ає ч ере з сопл о в з ак риту
відпо від них до бав ок пр и кімнатній т емпературі, ф орм ується
прес-ф орм у, при ч ом у ох оло дж ення м аси відб ув ається в пр есфо рмі з одноча сним витрим у ванням під тиско м
під тиск ом при цій тем пер атур і
При вигото вл енні фо р мо ваних д еталей методо м
3 . Фор м ува льна маса в кі ль кості, щ о необ хідна дл я
литтьово го пресування:
впр иску вання , пл астифік ується в з авантаж ува льній к аме рі під
тиск ом пу ансо на ч и під д ією тепла та ч ер ез од ин чи д екілька
1. Фо рму вал ьна маса, щ о з наход иться між матрицею та
пуансоном під д ією тиску та тепл а пл астиф іку ється і при
кана лі в видав люється в з акр иту пр ес-фор му
зі мкнутих пуансоні та матр иці заповнює пр ес-ф орм и
4 . В циліндрі під дією тепл а пл астифік ується маса дл я кі льк ох
2. Фо рму вал ьна маса, щ о стає пластично ю внаслід о к
впр иску вань і під тиско м порш ня в итік ає ч ере з сопл о в з ак риту
відпо від них до бав ок пр и кімнатній т емпературі, ф орм ується
прес-ф орм у, при ч ом у ох оло дж ення м аси відб ув ається в пр есфо рмі з одноча сним витрим у ванням під тиско м
під тиск ом при цій тем пер атур і
П ри вигото вленні ф ор мов аних д етал ей мето до м л иття пі д тиско м:
3 . Форм ув альна м аса в к ільк ості , щ о необ х ід на д ля
1 . В циліндр і під дією тепл а пла стиф ікується м аса дл я кі льк ох
в приск ування, пластифікується в завантажувальній
к
ам ері під тиск ом пу ансо на ч и під д ією тепла та ч ер ез
вприску вань і під тиск ом пор шня витік ає ч ерез сопло в з акр иту
о дин ч и декіль ка к аналів вид авл юється в з акр иту пре спр ес-фор му, пр и чо му ох о ло дження маси ві дб увається в пресф ор му
ф о рм і з о дно час ним витриму ванням пі д тиско м
2 . Форм ува льна мас а, щ о стає пла стично ю внаслідок відповідних
4 . Форм ув альна м аса, що знахо д иться м іж матрицею та
д обавок при кім на тні й те мпер атурі , фо р му ється під т иско м при ці й пуансо ном під дією тиск у та тепла пластифікуєть ся і пр и
з імкнутих пуансо ні та м атр иці запо вню є прес-фор ми
температур і

П р и виго товленні ф ор м ованих деталей мето дом е кстр узії:
1. В циліндрі під дією тепл а пластиф ік ується маса для к ільк ох
вприс ку вань і під тиском по рш ня в итіка є через со пло в з акр иту пр есф орм у, при чо му ох оло дж ення м аси в ідб увається в прес-фо рмі з
од ноч асним витрим ув анням під тиском
2. Форм увал ьна маса, що ста є пл астично ю внаслід ок відповідних д о бав ок
при кімнатній температур і, ф о рму ється під тиск ом пр и цій температур і

112

3
113

1
114

3
115

1
116

4
117

4

3. Форм ув аль на маса вид авл ю ється із камер и
завантаження
через
сопл о за
допом о гою
черв'ячного по ршня чи чер в'яка, що обер тається
4. Фор му вальна маса, щ о знах одитьс я між
матрицею та пуансоном під дією тиск у та тепл а
пластиф іку ється і пр и зімкнутих пу ансоні та
матриці з аповнює прес-фо рми

Для вирубування деталей зі шкіри для підошов, резини, картону та пробки використовують різаки висотою:
1. 45-50 мм та 98-100 мм
2. 45-50 мм та 85-90 мм
3. 55-60 мм та 85-90 мм
4. 35-40 мм та 90-95 мм
Чинник, що не враховуєть ся при вс тановленні УР К в осі координат:
1. Висота підняття п'яткової частини
2. Товщина пакету деталей верху і низу
3. Конструцкція заготовки
4. Положення лінії пучків
При побудові лінії висоти черевиків чи чобіток орієнтиром є базисна лінія:
1. Перша
2. Друга
3. Тре тя
4. Четверта
При побудові точки вирізу союзки орієнтиром є базисна лінія:
1. Перша
2. Друга
3. Тре тя
4. Четверта
При побудові лінії відрізного носка орієнт иром є базис на лінія:
1. Четверта
2. Друга
3. Тре тя
4. П'ята
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Найоптимальнішою зоною розташування крила союзки є відст ань між:
1. першою та другою базисними лініями
2. другою та третьою базисними лініями
3. між третьою та четвертою базис ними лініями
4. четвертою та п’ятою базисними лінія ми
Довжина крила задника залежить від:
1. висоти каблука і конструкції заготовки
2. виду взуття
3. повноти взутт я
4. способу проектування деталей верху
Основою для побудови підкладки є:
1. зовнішні деталі верху
2. креслення зовнішніх деталей верху без припусків на обробку
3. креслення деталей верху з припусками на обробку
4. умовна розгортка колодки, вписана в осі координат
Основою для проектування міжпідкладки є:
1. зовнішні деталі верху
2. креслення зовнішніх деталей верху без припусків на обробку
3. креслення деталей верху з припусками на обробку
4. умовна розгортка колодки, вписана в осі координат
Припуск на затягувальну кромку заготовки по нижньому краю не є постійним тому що:
1. змінюється товщина пакету дет алей низу і верху
2. при формуванні завдяки деформації заготовка змінить свої розміри
3. змінюється конструкція заготовки
4. змінюються розміри деталей
Показник витрат мат еріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції – це :
1. трудомісткість
2. матеріаломісткіст ь
3. собівартість
4. економічність
Показник витрат часу на виробництво одиниці продукції – це:
1. трудомісткість
2. матеріаломісткіст ь
3. собівартість
4. економічність
Показник, що визначає с тупінь покриття ноги взутт ям – це:
1. вид взуття
2. конструкція взуття
3. розмір взуття
4. повнота взуття
Показник, що характеризує трудоміст кість виробу у структурі собівартості, це:
1. вит рати основних і допоміжних матеріалів
2. основна і допоміжна заробітна плата
3. податок на додану вартість
4. позавиробничі витрати
Показник, що характеризує мате ріаломіс ткість виробу у структурі собівартості, – це:
1. основна і допоміжна заробітна плата
2. податок на додану вартість
3. позавиробничі витрати
4. вит рати основних і допоміжних матеріалів
Відрізок лінії, який обробляється за один прийом від моменту запуску машини до повної її зупин ки – це:
1. радіус кривизни
2. елементарна ділянка
3. довжина деталі
4. ширина деталі
При визначенні трудомісткості радіуси кривизни на шаблонах деталей вимірюють ся за допомогою:
1. транспортира
2. пропорційного циркуля
3. шаблона МТІЛПу
4. вимірюваль ного шаблона
Градирування шаблонів детале й графо-аналітичним способом здійс нюють без припусків з метою:
1. зменшення трудомісткості процесу градирування
2. збереження постійної величини припусків
3. збільшення точності проце су градирування
4. забезпечення приростів по довжині і ширині деталі
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Послідовний ряд деталей, розміри я ких закономірно змінюються в усіх напрямках, називається :
1. модельним рядом
2. серією плоских шаблонів деталей
3. асортиментом деталей
4. розмірним рядом
Процес одержання серії плоских шаблонів деталей називається:
1. тиражуванням
2. копіюванням
3. градируванням
4. градуюванням
Зміна основних параметрів шаблонів деталей при переході від розміру до розміру називається:
1. віднос ним приростом
2. абсолютним приростом
3. припуском
4. допуском
Відношення абсолют ного приросту до вихідного розміру плоского шаблону в однойменному перерізі називається :
1. припуском
2. абсолютним приростом
3. віднос ним приростом
4. допуском
Спосіб, що не використовується при серійному градируванні плос ких шаблонів деталей взуття:
1. графічний
2. графокопіювальний
3. графоаналітичний
4. механічний
Для визна чення довжини моделі необхідно провести лінію:
1. через найопуклішу точку п’яткового контуру парале льно лінії згину союзки
2. паралельно поздовжній геодезичній лінії
3. через точку вис оти берця паралельно лінії згину союзки
4. через точку вис оти берця і точку союзки
При серійному градируванні графо-аналітичним способом використовують:
1. пропорційний трикут ник
2. масштабний трикутник
3. градирувальний трикутник
4. ділильний трикутник
При серійному градируванні графічним способом використовують:
1. пропорційний трикут ник
2. масштабний трикутник
3. градирувальний трикутник
4. рівнобедре ний трикутник
Яка допоміжна лінія не використовується при побудові плоскої підошви:
1. 0,2Дст
2. 0,4Дст
3. 0,5Дст
4. 0,7Дст
Основою для побудови підложки є:
1. контур основної устілки
2. контур плоскої підошви
3. контур сліду затя гнутого взуття
4. контур розгортки с ліду колодки
На ширину видимого краю підошви впливає:
1. метод кріплення і мода
2. деформаційні властивості матеріалу підошви
3. товщина пакету детале й верху
4. товщина пакету детале й низу
Який показник не впливає на ширину припуску до контуру устілки при побудові підошви:
1. товщина пакету детале й низу
2. вид обробки торця (урізу) підошви
3. метод кріплення і мода
4. деформація заготовки при формуванні
Контур вкладної ус тілки для закритого взуття у носковій част ині:
1. збігається з контуром основної ус тілки
2. корот ший від контуру основної устілки мінімально на 3 мм
3. довший від контуру основної устілки на 3 мм
4. довший від контуру основної устілки на 5 мм
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Вкладна устілка для закритого взуття у п’ятково-геленковій частині по контуру:
1. збігається з контуром основної ус тілки
2. корот ша та вужча від контуру основної устілки
3. довша і ширша від контуру основної устілки
4. всі відповіді не вірні
Вкладну півустілку проектують у взутті, якщо:
1. основна устілка виконана із натуральної шкіри
2. основна устілка виконана із карт ону марки УЦМ
3. спрое ктоване взуття на низькому каблуці
4. спрое ктоване взуття ремінцевого типу
Фігурну простилку проектують у взутті, якщо:
1. основна устілка виконана із натуральної шкіри
2. основна устілка виконана із карт ону марки УЦМ
3. спрое ктоване взуття на низькому каблуці
4. спрое ктоване взуття ремінцевого типу
Вибра ти фактор впливу на зношування деталей підкладки взуття:
1. Тертя
2. Стиснення
3. Розтяг
4. Не має жодної правильної відповіді
Взуття якого методу кріплення має найбільшу масу?
1. Цвяхового
2. Прошивного
3. Рантового
4. Строчильно-литтьового
Взуття якого методу кріплення має найменшу масу?:
1. Цвяхового
2. Прошивного
3. Рантового
4. Строчильно-литтьового
Найменше на масу взуття впливає:
1. маса каблуків
2. маса простилок
3. маса основних устілок
4. маса підошви
Який метод кріплення низу на йкраще забезпечує герметичність шва, що з'єднує верх і низ взуття:
1. прошивний
2. литтьовий
3. вшивний
4. цвяховий
Гнучкість взуття цвяхового методу кріплення порівняно із взуттям виворітнього методу кріплення:
1. менша
2. більша
3. однакова
4. не має жодної правильної відповіді
Зусилля згинання взуття в процесі його носіння з часом:
1. збільшуєтья
2. не змінюєть ся
3. зменшуєтьс я
4. не має жодної правильної відповіді
Яких механічних впливів не зазнає союзка під час експлуатації взуття ?:
1. багаторазове згинання
2. повздовжнє стискання
3. розтягування
4. скручення
На якій ділянці стопи союзка зазнає найбільших деформацій розтягу в поперечному напрямку?:
1. Пальців
2. Гомілково-стопного суглобу
3. Пучків
4. Плесни
Яких впливів і деформацій не за знає підошва при експлуатації взуття?
1. Тертя
2. Зсуву
3. Повторного згинання
4. Розтягування
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Який чинник не впливає на швидкість стирання набійки?
1. Мат еріал набійки
2. Пружні властивості матеріалу набійки
3. Мас а тіла людини
4. Площа набійки

Основою для проектування грунд-моделі жіночих літніх туфель з відкритою п’ят ковою частиною за італійсь кою
методикою є:
1. Ша блон УРК
2. Скоригований шаблон УРК
3. Ша блон „де кольте ”
4. Конструктивна основа
Основою для проектування грунд-моделі жіночих літніх туфель з відкритою носковою
частиною за італійсь кою методикою є:
1. Ша блон УРК
2. Скоригований шаблон УРК
3. Ша блон „де кольте ”
4. Конструктивна основа
Основою для проектування грунд- моделі жіночих літніх туфель з відкритою геленковою частиною за
італійською методикою є:
1. Ша блон УРК
2. Скоригований шаблон УРК
3. Ша блон „де кольте ”
4. Конструктивна основа
Основою для проектування грунд-моделі жіночих літніх туфель ремінцевого типу за італійською методикою є:
1. Ша блон УРК
2. Скоригований шаблон УРК
3. Ша блон „де кольте ”
4. Конструктивна основа
При побудові шаблона „декольте” УРК розводиться по нижньому контуру на величину:
1. 1 мм
2. 2 мм
3. 3 мм
4. 5 мм

Точка вирізу союзки в туфлях типу „лодочка” за італійською ме тодикою може знаходитись
від найбільш віддаленої носкової частини УРК мінімально на відстані не менше:
1. 68 мм
2. 67 мм
3. 69 мм
4. 70 мм
Висота переднього краю берців в моделі чоловічих напівчеревиків з настроченими берцями при
проектуванні взуття за іта лійською методикою не повинна пере вищувати:
1. 40 мм
2. 50мм
3. 70мм
4. 90мм
Висота переднь ого краю берців в моделі жіночих напівчеревиків з наст роченими берцями при проектуванні взуття за
італійською методикою не повинна перевищувати:
1. 40 мм
2. 50 мм
3. 70 мм
4. 90 мм
Для побудови проміжного шаблона при проектуванні чоловічих напівчеревиків конструкції «лаофер»УР К розводиться по
нижньому контуру на величину:
1. 8 мм
2. 2 мм
3. 3 мм
4. 5 мм
Висота переднього краю берців в моделі дитячих напівчеревиків з настроченими берцями при
проектуванні взуття за іта лійською методикою не повинна пере вищувати:
1. 30мм
2. 40мм
3. 50мм
4. 60мм
Основою для проектування грунд-моделі жіночих напівчеревиків з настроченими берцями за іта лійською методикою є:
1. Скоригований шаблон УРК з нанесеним рисунком моделі
2. „Вінке льний стан”
3. Скоригований шаблон УРК
4. Конструктивна основа
Відхо ди мі жшабл онні но рм ал ьні (Ом .н. ) в иник аю ть:
1. при су міщ енні ш аб лонів о днако вих ко нф ігу рацій
2. у з в’язк у з вадам и на ш кір і
3. у з в’язк у з некр атніст ю ро зм ірів ш аблонів і матер іалу
4. у з в’язк у з товщ ино ю шк іри
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Відхо ди мі жшабл онні д одаткові (Ом .д. ) виникають:
1. Пр и суміщ енні шабло нів різ них ко нф ігур аці й
2. В зв ’яз ку з ва дами на шкірі
3. В зв ’яз ку з некратністю р оз м ірі в ш аб л онів і матер і алу
4. В зв ’яз ку з то вщ ино ю шкіри
Відхо ди мі жшабл онні д одаткові сор тові (О м. д. с.) виникаю ть:
1. Пр и суміщ енні шабло нів різ них ко нф ігур аці й;
2. Пр и суміщ енні шабло нів однак ових к о нф ігурацій
3. В зв ’яз ку з ва дами на шкірі
4. В зв ’яз ку з некратністю р оз м ірі в ш аб л онів і матер і алу
Відхо ди на між шабло ний м істо к (Ом. м. ) в иник аю ть:
1. Пр и суміщ енні шабло нів однак ових к о нф ігурацій
2. В зв ’яз ку з ва дами на шкірі
3. В зв ’яз ку з некратністю р оз м ірі в ш аб л онів і матер і алу
4. В зв ’яз ку з то вщ ино ю шкіри
Відхо ди мі жшабл онні д одаткові крайов і (Ок.) виникаю ть:
1. Пр и суміщ енні шабло нів однак ових к о нф ігурацій
2. В зв ’яз ку з ва дами на шкірі
3. В зв ’яз ку з некратністю р оз м ірі в ш аб л онів і матер і алу
4. В зв ’яз ку з то вщ ино ю шкіри

Укладу ваніс ть (У ) в изначається за фо рм ул ою:
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Роз рахунко вий
відсоток вико ристання
мат еріал ів (во ро то к,
пол а) дл я низ у взуття
розрахов ується за
фор мулою:
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Розр ах унковий
відсоток вико ристання
мат еріал ів (Рр) для
деталей верху вз уття
розрахов ується за
фор мулою:
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Факто р пл ощі в из нач ається за форм ул ою:
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Но рма витрат м атеріалу на к ом пл ект виз начаєть ся з а фо рм улою :
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а
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У

Факт ичний в ідсоток використання
мат ері ал у ( Рф ) в из начається за форм ул ою :
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4.
2.
Неко м бінований р оз крі й м атеріал ів вер х у про водяться пр и спі ввідноше нні пл ощ і в ідпо від ал ьних та невід пов ід альних деталей
ко м плек ту, %:
1. 2 5:7 5
2. 7 5:2 5
3. 5 0:5 0
4. 1 0:9 0
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Зі збільш енням діаметр а шила ослаб л ення матер іалів:
1. з менш ується
2. з біл ьш ується
3. не змінюється
4. в сі відповіді нев ірні
Верхня, тупа ч астина рі зак а називається:
1. л ез о
2. о бух
3. под уш ка
4. р із ак
Нижня з аго стрена час тина різ ака (різ аль на) називається :
1. о бух
2. з ато чк а
3. л ез о
4. в істря
Дл я пол егш ення та підвищення точності с кладання д еталей верху вз уття в загото вк у на д етал і нано сят ься:
1. пер фор ації
2. стя жки
3. к онтрольні м ітки ч и наколи
4. гоф ри
Дл я скріплення д етал ей верху із нату ральних шк ір з астосо вую ть ся голк и з такою ф ор мою заточ ки лез а:
1. Квадр атно ю
2. Кругл о ю
3. Овальною
4. Т рикутно ю
Дл я скріплення д етал ей із текстил ьних матер іалів з асто сов ую ться голки з такою фо рм о ю заточ ки лез а:
1. Квадр атно ю
2. Кругл о ю
3. Овальною
4. Ром бі ч ною

Міцність проко лотого м атеріал у в изнач ається за фо рму ло ю:
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Товщ ина нитки має скл адати від товщини л еза голки, в %:
1. 1 0
2. 2 0
3. 4 0
4. 8 0
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Сер еднь оз важ ена пло ща дета лей низ у
взуття р оз р аховую ть ся за фо рмулою :
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взуття р оз р аховую ть ся за фо рмулою :
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Ру х ножа та йо го швидкість:
1. не впливає н а з у си лля рі занн я
2. з біл ьш ує з усилля р ізання
3. з менш ує зусилл я різання
4. в сі відповіді нев ірні
Різ ання м атеріалу з п од ачею н а н ерух омий ніж з асто со вується при:
1. в ир івнюванні д еталей по тов щи ні
2. р оз к ро ї м атеріал ів
3. ф резеруванн і
4. в сі відповіді нев ірні
Як а ф орм а з ато чки л еза гол ки най менше послаблює матері ал:
1. Кругл а
2. Овальна поп еречна
3. Овальна поз довжня
4. в сі відповіді вір ні
Як а ф орм а з ато чки л еза гол ки най менше послаблює матері ал:
1. Кругл а
2. Овальна поп еречна
3. Овальна поз довжня
4. в сі відповіді вір ні
Як е о бладн ання з асто сов уєтьс я д ля скрі плення д еталей, щ о у тво рюють пл оску ф орму о дноря дн им шв ом:
1. 2 10 кл.
2. 3 30 -8 к л.
3. 7 8 кл.
4. АГО-М
Як е о бладн ання з асто сов уєтьс я д ля скрі плення д еталей, щ о у тво рюють заготовку просторово ї ф ор м и, од нор ядн им швом:
1. 3 32 кл.
2. 3 30 -8 к л.
3. 7 8 кл.
4. АГО-М
Як е о бладн ання з асто сов уєтьс я д ля скрі плення д еталей, щ о у тво рюють пл оску ф орму, дво хр ядним швом :
1. 4 30 кл.
2. 5 1 А кл .
3. 2 6 А кл .
4. 3 32 кл.
Як а з ниток об роб ляєть ся в аро м п ри при кріпле нн і пі до шви до ранта:
1. Вер хня
2. Ни жня
3. Об идві
4. в сі відповіді нев ірні
Як е о бладн ання з асто сов уєтьс я д ля п рик ріп лення підош ви до ран та:
1. СПР
2. ПМ Б
3. МВР
4. в сі відповіді нев ірні
Як е о бладн ання з асто сов уєтьс я д ля п рик ріп лення ранта до уст іл ки:
1. СПР
2. З НК-О
3. ПМ Б
4. МВР
Як е о бладн ання з асто сов уєтьс я д ля п рик ріп лення кабл уків :
1. АСГ-1 2
2. З КГ-О
3. АСГ-1 3
4. АСГ-1 6

За як о ю фор мулою визначається д ов жина цвяха при цв яховом у м етоді кр іплення підо шви:

1.

L  h  7,0  1

2.

L  h  7 ,0 1

3.

L  h  3,5  1

4.

L  h  3,5  1

4
208

3

Переплетення вер хньої та нижнь ої нито к має знах одитись:
1. На поверхні в ерхньої дета лі
2. На поверхні нижнь ої д еталі
3. По середині
4. в сі відповіді вір ні
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Оптимал ьна кільк ість стібків на 1 см шва при скр іпл енні деталей верху з нату рал ьної шкіри ма є бути в д іапа зо ні:
1. 2 -3
2. 5 -6
3. 8 -9
4. 9 -10
Дл я прикріплення ранта до устілк и з астосовується ш ов:
1. Од нонитковий
2. Двонитков ий
3. Т рь ох нитковий
4. в сі відповіді вір ні
Дл я прикріплення під ош ви до ранта застосову ється шов :
1. Од нонитковий
2. Двохнитко вий
3. Т рь ох нитковий
4. в сі відповіді вір ні
Як ий чинник є основ ним у виз наченні д ов жини цвя ха при пр икр іпленні підо шо в:
1. Мат еріал під ош ви
2. Діаметр голо вки цвях а
3. Т ов щина матер іалів
4. в сі відповіді нев ірні

1. ?
2. ?
3. ?
4. ?

Як е ч ислове знач ення має коеф іцієнт Пуасс она дл я натуральної шк іри:
1, 0
2, 0
3, 0
4, 0

Як ий вид д еформ ації заготово к верх у в з уття не з асто совується при її ф ор муванні:
1. Роз тягува ння м
2. З гинання м
3. Т иско м
4. в сі відповіді вір ні
Як ий спо сіб закріплення затягу вальної кро мк и д о устілки не застосо ву ється при фо рм у ванні:
1. Нитко вий
2. Цвяхо вий
3. Скобк овий
4. Клейо вий
Як ий вид д еформ ації засто совується пр и ф орм ув анні де талей низу взу ття:
1. Роз тягува ння м
2. З гинання м
3. Т иско м
4. в сі відповіді нев ірні
Як е о бладнання Н Е застосо ву ється при об тягувально -з атягувальном у спо соб і фо рм ув ання:
1. ОМ -4М
2. ПТГ -40
3. З НК-О
4. в сі відповіді вір ні
Як е о бладнання з асто сов уєтьс я пр и вну трішньом у с пособ і фо рму вання:
1. ОМ -4М
2. АГО-М
3. МВ К-О
4. З НК-О
Як е о бладнання Н Е застосо ву ється при затягу ванні носко во-пуч ково ї ч астини з аготовк и:
1. ОМ -4М
2. ПП Г-4 -О
3. З НК-О
4. в сі відповіді вір ні
Неод норідність товщ ини по площ і зниж ує від соток вик ористання:
1. Шк ір для верху
2. Шк ір для низ у
3. Т канин
4. Шт учних ш кір
Оптимал ьно ю конфігураці єю м атеріалу, пр и р оз кро ї якого утв ор юється мінімал ьна кі льк ість кр айо вих ві дхо дів є:
1. Ром б
2. Квадр ат
3. Т ра пе ція
4. Коло
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Відпо ві д аль ні д еталі вз уття роз кр оюють із:
1. По л
2. Воротк ів
3. Паш ин
4. Ч епрака
Відсоток ціннісного вик ор истання р о зр аховується д ля:
1. Шк ір для низ у
2. Шк ір для верху
3. Т екстильних матер іал ів
4. в сі відповіді нев ірні
Найбільш ск ладний р оз крі й матер іал ів:
1. Ізо тро пно-од но р ід них
2. Аніз отропно-од нор ідних
3. Аніз отропно-нео днор ідних
4. в сі відповіді нев ірні
Шкір и д ля в ер х у взуття вел иких та середні х площ р озк рою ють з вик ор истанням систем и розмі щ ення ша блонів:
1. Пря мо л інійно-поступальної
2. Г ніз до вої
3. Сим етр ично ї
4. к ру гов ої
Багато шаровими настилами ро зк рою ють такі матеріали:
1. Шк іри дл я низу
2. Шк іри дл я в ерх у
3. Т екстильні м атеріал и та синтетичні ш кір и
4. в сі відповіді нев ірні
Тканини та синтетичні ш кір и на д еталі вер ху т а підк лад ки ро з кр оюють по системі р озм іщ ення шаб лонів:
1. Пря мо л інійно-поступальній
2. Г ніз до вій
3. Сим етр ичні й
4. в сі відповіді нев ірні
Укладуваність детал ей ш кі ргал антерейних вир обі в у по рів нянні із в зуттєвим и д етал ям и:
1. Вищ а
2. Нижча
3. Од нако ва
4. в сі відповіді нев ірні
Основ ним мет одом р озк ро ю є:
1. Неповний наскр ізний
2. Наскр ізний
3. Виб ірк ов ий
4. в сі відповіді нев ірні
При яко м у метод і ро з кр ою натур альну шк іру від по чатк у і до кінця ро з кр оює од ин роз кр ійник:
1. Неповном у наск рі з ном у
2. Наскр ізно му
3. Виб ірк ов ому
4. в сі відповіді нев ірні
Найбільш р аціо нальним дл я ро зк рою нату р альних ш кір є мето д:
1. Неповний наскр ізний
2. Наскр ізний
3. Виб ірк ов ий
4. в сі відповіді нев ірні
Стінки р ізак ів до вер ху:
1. З ву жені
2. Роз ширені
3. Не з мінюють фо рму
4. в сі відповіді нев ірні
Су міщ ені р ізак и відс ото к вико ристання матер іал і в та прод ук тивність праці:
1. З нижу ють
2. Під вищ ую ть
3. Не в пливають
4. в сі відповіді нев ірні
Су міщ ені р ізак и підвищ ую ть в ідсоток в ик ористання ма тері алі в та прод уктивність праці з а р аху но к зм еншення від ход ів:
1. Крайо вих
2. Міжшабл онних со рто вих
3. Міжшабл онних містків
4. в сі відповіді нев ірні
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Різ аки і з затупл енням р із ал ьної к ром ки застосовують д ля вир убу вання детал ей на:
1. По душ ках із кар то ну
2. По душ ках із пластикі в і д ере вини
3. Мет алевих пл итах
4. в сі відповіді нев ірні
Дл я розк ро ю парних (лі вої та правої ) деталей вер ху з астосовують різаки:
1. Од нол езо ві із з агостреною р ізал ьно ю кро мк ою
2. Дволез ов і з двом а зату пленими на 0, 2-0,3 мм р із ал ьними кр омк ам и
3. Од нол езо ві із з атуплення м р ізал ьної к ро м ки на ширину 0 ,2 -0, 3мм
4. в сі відповіді нев ірні
Різ аки, які в иру бу ють о д ноч асно дві деталі наз ивають:
1. Од ино ч ні
2. Спарені
3. Сум іщ ені
4. в сі відповіді нев ірні
Різ аки, які в иру бають о дно час но три аб о б ільш е деталей називаю ть:
1. Од ино ч ні
2. Спарені
3. Сум іщ ені
4. в сі відповіді нев ірні
Збільшення кута з аго стр ення р ізака:
1. підв ищ ує опір різанню
2. не впливає на з у силля рі зання
3. з нижу є опір р із анню
4. в сі відповіді нев ірні
Збільшення то вщини матер іалу :
1. підв ищ ує опір різанню
2. з нижу є опір р із анню
3. не впливає на з у силля рі зання
4. в сі відповіді нев ірні
При яко м у куті загострення виникає сам овиш товхування р ізака:
1. м еншо му, ніж ку т тер тя
2. б ільшо му або р івному куту тер тя
3. в сі відповіді вір ні
4. в сі відповіді нев ірні
Ру шійна сила прик ладається перед неру хо м им кл инопо діб ним но жем при:
1. р із анні і вир івнюванні ранта
2. д во їнні і сто ншуванні кр аїв д еталей
3. шл іфу ванні і фр езер уванні
4. в сі відповіді вір ні
Ру шійна сила прик ладається з а нерух ом им клино под ібним но жем пр и:
1. р із анні і вир івнюванні ранта
2. д во їнні і сто ншуванні кр аїв д еталей
3. шл іфу ванні і фр езер уванні
4. в сі відповіді вір ні
Матер іал між тра нспо ртую ч им пристроєм і но жем пі ддається ст иску при:
1. р із анні і вир івнюванні ранта
2. д во їнні і сто ншуванні кр аїв д еталей
3. ф резеруванні ур ізу пі д ош ви
4. в сі відповіді вір ні
Матер іал між тра нспо ртую ч им пристроєм і но жем пі ддається ро зтягуванню при:
1. р із анні і вир івнюванні ранта
2. д во їнні і сто ншуванні кр аїв д еталей
3. ф резеруванні ур ізу пі д ош ви
4. в сі відповіді вір ні
При збі льшенні к ута α з аго стр ення ножа ві дстань між центрами вал ків і но жем нео б хід но :
1. з біл ьш ити
2. з менш ити
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
Відстань між центрам и вал ків і ножем м енша пр и д воїнні д еталей із :
1. нату ра льної шкіри для низу
2. гуми
3. к артону
4. в сі відповіді вір ні
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Відстань між центрам и вал ків і ножем б ільша пр и д воїнні детал ей із:
1. шк іри
2. гуми
3. к артону
4. в сі відповіді вір ні
Різ ання м атеріалі в малої жо рстко сті з ді йснюють на маш инах :
1. з нерух омим но жем
2. з рухо мим но жем
3. з і стріч ко вим но жем
4. в сі відповіді вір ні
При різа нні з под ачею м атеріалу на рухо мий ніж ро бочий кут різ ання:
1. б ільше ко нстру ктив ного к ута заго стр ення но жа
2. м енше ко нструктивно го кута загострення ножа
3. д ор івнює констр ук тивно м у к ут у з аго стре ння ножа
4. в сі відповіді вір ні
При різа нні з под ачею м атеріалу на рухо мий ніж зусил ля р ізання:
1. з менш ується
2. з біл ьш ується
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
При різа нні з под ачею м атеріалу на рухо мий ніж чисто та з різу :
1. з нижу ється
2. підв ищ уєтьс я
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
При збі льшенні ш видкості р ух у ножа в ідно сно ш видко сті под ач і матер і алу к ут різ ання (р обо чий кут) :
1. з біл ьш ується
2. з менш ується
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
При збі льшенні перед нього кута β ф рез и к ут різа ння δ:
1. з біл ьш ується
2. з менш ується
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
Чисто та обр обл еної поверх ні з і з біл ьшенням ч исла з уб ів ф рези:
1. з нижу ється
2. підв ищ уєтьс я
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
Чисто та обр обл еної поверх ні з і з біл ьшенням ш видк ості об ертання ф рез и:
1. з нижу ється
2. підв ищ уєтьс я
3. не змінюється
4. в сі відповіді нев ірні
При ф рез ер уванні чисто та о бр обл еної поверх ні з і зниженням швид кості подачі вир обу :
1. підв ищ уєтьс я
2. з нижу ється
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
Зі збільш енням товщ ини ниток о слаб лення матер іалі в, що скр іпл юю ться:
1. з біл ьш ується
2. з менш ується
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
Із з астосуванням швейних голо к біл ьших діам етр ів ослаблення м атеріалів, щ о скріплю ют ься:
1. з біл ьш ується
2. з менш ується
3. не змінюється
4. в сі відповіді нев ірні
Частина гол ки цил інд рично ї ф ор ми, пр изначена д ля закріплення го л ки в гол котр имач і швейної машини, це:
1. к ол ба
2. стр ижень
3. в істря
4. в сі відповіді вір ні
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Ро бо ч а ч астина го лк и цилі ндричної ф орми, на по вер хні як ої є до вгий і кор от кий жо лоб ки, це:
1. к ол ба
2. стр ижень
3. в істря
4. в сі відповіді вір ні
Найбільша сил а тертя між пов ерх нею голки і стінками про кол у виникає при застосу ванні гол ок з ф ор мою з аточ ки вістря :
1. к ру гло ю
2. о вал ьною попер еч ною
3. о вал ьною поз довжньо ю
4. в сі відповіді вір ні
При збі льшенні ч исла ря ді в строч ок по над три пр и том у ж роз мірі стіб ка м іцніст ь ш ва:
1. з нижу ється
2. не змінюється
3. підв ищ уєтьс я
4. в сі відповіді вір ні
При застосу ванні дво хр ядної стр о чк и при том у ж ро змірі стіб ка міцність шв а:
1. підв ищ уєтьс я
2. з нижу ється
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
Рейк ові транспортери і притискні лапки ш вейних маш ин за сто со ву ю ться при зістро чуванні:
1. нату ра льних шк ір д ля ве рху
2. шту чних та синтетичних шк ір
3. тканин
4. в сі відповіді вір ні
Кільцевий транспортер і пр есуюч ий рол ик шв ейних машин заст осо вую ться при з істро ч уванні
1. тканин
2. шк ір д л я в ерх у
3. к артонів
4. в сі відповіді вір ні
Як е о бладнання з асто сов уєтьс я пр и клейовому з атягуванні геленков ої ч астини з аготовки:
1. ОМ -4М
2. З КГ-О
3. АСГ-2 6
4. АГО-М
Як е о бладнання з асто сов уєтьс я пр и клейовому з атягуванні п’ятк ов ої ч астини загото вк и:
1. ОМ -4М
2. З ПК-О
3. АСГ-2 6
4. АГО-М
До якого виду скріплення відноситьс я з 'єд нання деталей з аготовк и:
1. д ругор ядного
2. о сновного
3. д опом іжного
4. в сі відповіді вір ні
До якого виду скріплення відноситьс я прикріплення підош ов та каб луків:
1. о сновного
2. д опом іжного
3. д ругор ядного
4. в сі відповіді вір ні
До якого виду скріплення відноситьс я прикріплення пр остил ки:
1. о сновного
2. д опом іжного
3. д ругор ядного
4. в сі відповіді вір ні
До якого виду скріплення відноситьс я прикріплення міжпідкл ад ки до з овніш ніх деталей вер ху:
1. о сновного
2. д опом іжного
3. д ругор ядного
4. в сі відповіді вір ні
До якого виду скріплення відноситьс я прикріплення міжпідб лоч ник а:
1. о сновного
2. д опом іжного
3. д ругор ядного
4. в сі відповіді вір ні
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Дл я скріплення д етал ей велик ої товщ ини та жорстк о сті НЕ з асто сов ую ться ш ви:
1. шпилькові
2. к лейові
3. нитков і
4. в сі відповіді вір ні
Дл я скріплення д етал ей мал ої товщини та жо рстк ос ті (заго тов ки) НЕ з асто сов ую ться ш ви:
1. шпилькові
2. к лейові
3. нитков і
4. в сі відповіді вір ні
Як і каблу ки прик ріплюю ться з зо вні:
1. в исокі
2. сер едні
3. низ ькі
4. в сі відповіді вір ні
Зі збільш енням трив ало сті витрим ки пр и ф орм ув анні умо вна зал иш кова д ефо рмація:
1. з біл ьш ується
2. з менш ується
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
Зі збільш енням трив ало сті витрим ки пр и ф орм ув анні ф ор м ост ійк ість м атеріалу:
1. підв ищ уєтьс я
2. з нижу ється
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
При підвищ енні во ло го сті при фо рму ванні пр и о дній і тій же напруз і з алишко ва дефо рмація матер іалу :
1. з біл ьш ується
2. з менш ується
3. не змінюється
4. в сі відповіді вір ні
Релаксація напру ги в ма теріал і пр охо дить і нт енс ивніше :
1. при збільшенні вологості
2. при зм енш енні в ол о го сті
3. при рів но важній во ло гості
4. в сі відповіді вір ні
Як і заго тов ки ф ор му ються вну трі шнім способ ом фо рму вання:
1. плоскі
2. о б’ємні
3. напівпл оскі
4. в сі відповіді вір ні
При ф ор муванні в нутріш ні м способо м з астосо ву ються ко лод ки:
1. з члено вані
2. з випил яним клино м
3. р оз сувні
4. суцільні
При внутрішньом у способі фо рмування заготовка верху м ає ф орму :
1. просто ров у
2. о б’ємну
3. плоску
4. напівпл оску
При зовніш ньо му спо со бі ф ормув ання Н Е з астосовуються ко лод ки:
1. з члено вані
2. р оз сувні
3. суцільні
4. в сі відповіді вір ні
На як і вл астиво сті шкір и во ло га в пл иває негативно:
1. м іцність
2. з усилл я д ефо рм ації
3. к оефі цієнт Пуассо на
4. з овніш ні й вигляд
Як а о птима льна во ло гість сер едо вищ а при зб еріганні ш кіряних м атеріалів:
1. 1 0-2 0%
2. 2 0-3 0%
3. 4 0-6 0%
4. 9 7-9 8%
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Наука про якість - це:
1. Метрологія
2. Квалітологія
3. Кваліметрія
4. Соціологія
Кваліметрія - це:
1. Наука про якість
2. Галузь науки, що вивчає і реалізує ме тоди кількісної оцінки якості
3. Наука про вимірювання
4. Класифікація промислової продукції
Показник якості, що характеризує одна з вла стивостей продукції – це:
1. Одиничний показник
2. Частковий показник
3. Комплексний показник
4. Загальний показник
Показник якості, що характеризує кілька вла стивостей продукції –це:
1. Одиничний показник
2. Оптимальний показник
3. Комплексний показник
4. Множинний показник
За етапом визначення значе нь показники якості поділяються на:
1. Прогнозні, проектні, виробничі, експлуатаційні
2. Призначення, надійності, економічності, ергомічні
3. Одиничні, комплексні, інтегральні
4. Загальні, комплексні, інтегральні
Показник якості, який показує корисний ефект від використання об'єктів за призначенням – це:
1. Показник призначення
2. Екологічний показник
3. Економічний пока зник
4. Інтегральний показник
Кіль кісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, які визначають її якість:
1. Показник я кості продукції
2. Загальний показник якост і продукції
3. Комплексний показник якості продукції
4. Показники технічного ефекту
Показник якості, котрий характеризує витрати на проектування і виробництво виробів – це:
1. Показник призначення
2. Екологічний показник
3. Економічний пока зник
4. Інтегральний показник

Показник якості, котрий відображає взаємодію людини з виробом та дає змогу визначати зручність і безпеку експлуатації
виробів – це:
1. Ергономічний показник
2. Показник призначення
3. Екологічний показник
4. Загальний показник якост і продукції
Показник якості, котрий визначає зовнішній вигляд, гармонійність, цілісність, інформаційна промовистість, оригіна льність
виробу – це:
1. Ергономічний показник
2. Показник призначення
3. Естетичний показник
4. Комплексний показник якості продукції
Показник якості, котрий визначає ступінь використа ння в продукції стандартизованих складових час тин виробу
(складальних одиниць, деталей, вузлів) , їх уніфікації – це:
1. Ергономічний показник
2. Показник надійності
3. Показник ста ндартиза ції та уніфікації
4. Частковий показник
В залежності від кількості властивостей показники якості продукції бувають:
1. Базові і відносні
2. Прогнозовані, проектні, виробничі, експлуатаційні
3. Економічності, довговічності, економічності, технологічності
4. Одиничні і комплексні
Властивість виробів зберігати у часі в заданих допустимих межах всіх па раметрів якості відповідно до заданих умов їх
використання, ремонтування, зберігання та транспортування називають:
1. Кваліметрією
2. Надійністю
3. Стійкістю
4. Довговічністю
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Проміжок часу, в якому вироби зберігають спроможність виконання ними заданих функцій, у межах допустимих відхилень
в умовах належного їх технічного обслуговування та ремонтування – це показник:
1. Ремонтоспроможності
2. Надійності
3. Стійкості
4. Довговічності
Показники якості виробів, що характеризують взаємозв'язок людини, виробу та навколишнього середовища з урахуванням
вимог людини до виробів і довкілля – це:
1. Естетичні
2. Безпечності
3. Технологічні
4. Ергономічні
Показники якості виробів, що характеризують взаємозв'язок людини, виробу та навколишнього середовища з урахуванням
вимог людини до виробів і довкілля – це:
1. Естетичні
2. Безпечності
3. Технологічні
4. Ергономічні
Показники якості виробів, що характеризують інформа ційну виразність, раціональніст ь розмірів, кольорів, якість
поверхонь, цілісність композиції, досконалість форми виробів – це:
1. Естетичні
2. Безпечності
3. Технологічні
4. Ергономічні
Фактори, що впливають на якість продукції, поділяються на:
1. Об'єктивні, суб'єктивні
2. Теоретичні, практичні
3. Загальні, одиничні
4. Одиничні, комплексні, інтегральні
Площу у взуттєвій га лузі згідно основних одиниці системи SІ визначають у:
1. мм 2
2. см 2
3. дм 2
4. м 2
Стандартизація, яка проводиться на рівні однієї держави – це:
1. Національна стандартизація
2. Міжнародна стандартизація
3. Загальна стандартизація
4. Ста ндартиза ція в цілому

Система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми та загальні організа ційно-т ехнічні правила виконання
всіх видів робіт зі стандартизації – це:
1. Державна система стандартизації
2. Національна систе ма станда ртизації
3. Міжнародна система стандартизації
4. Загальна система стандартизації
Документи, кот рі дозволяють здійснювати управління якістю на всіх стадіях життєвого циклу продукції – це:
1. Ста ндарти
2. Нормативна документ ація
3. Документація підприємства
4. Загальна система стандартизації
Регламент, що містить технічні вимоги або безпос ередньо, а бо через посилання на станда рт, технічні умови, на станову чи
їхній зміст – це:
1. Технічний регламент
2. Регламент виробництва
3. Загальний регламент
4. Нормативна документ ація
Стандарт, застосування якого є обов´язковим під дією основного закону чи неодмінного посилання в регламенті – це:
1. Обов´язковий стандарт
2. Національний стандарт
3. Державний стандарт
4. Необов’язковий стандарт
Стандартизація, участь в я кій є відкритою для відповідних органів всіх країн – це:
1. Міжнародна стандартизація
2. Національна стандартизація
3. Ста ндартиза ція в цілому
4. Регіона льна стандартизація

Стандарти , які розробляють на продукцію (процес и, послуги) , які виробляють і застосовують лише на конкретному
підприємст ві – це:
1. Ста ндарти підприємс тва
2. Галузе ві стандарти
3. Регіона льні стандарти
4. Міжнародні стандарт и
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Служба, призначена контролювати виконування технічної документації (конструкторської татехнологічної) згідно з
нормами, вимогами і правилами, установленими нормативними документами – це:
1. Нормоконтроль
2. Технічний контроль
3. Конструкторський контроль
4. Конструкторсько-технологічний контроль
До об’єктів технічного контролю відносяться:
1. Всі складові процесу виробництва
2. Тільки предмети праці, засоби праці
3. Тільки технологічні процес и
4. Тільки техкарти
Показники, які відображають корисний ефект від використання виробів за призначенням та обумовлюють сферу їх
застосування (вид, призначе ння, ста тево-вікова група) – це:
1. Показники призначення
2. Показники ергономічності
3. Показники відповідності
4. Показники технологічності
Комплекс нормативних, нормат ивно-технічних і методичних документ ів міжга лузевого рівня, котрі встановлюють
пра вила, норми, вимоги, спрямовані на досягнення і підтримку єднос ті вимірювань в країні при необхідній точнос ті – це:
1. Державна система за безпечення єдності вимірювань
2. Національна систе ма забезпече ння єдності вимірювань
3. Міжнародна система забезпечення єдності вимірювань
4. Загальна система забезпечення єдності вимірювань
Технічний засіб, що використовується для вимірювань і має нормовані ме трологічні властивості – це:
1. Засоби вимірювання
2. Методи вимірюва ння
3. Технологія вимірювання
4. Систе ма за безпечення єдності вимірювань
Для вимірювання лінійних величин використовують:
1. Мікроме тр, штангенциркуль, товщиномір, курвіметр
2. Гігрометри, гігрографи, психрометри
3. Кутомір з ноніус ом, мікроскоп
4. Розривні машини і динамометри різних конструкцій
Для вимірювання кутових величин використовують:
1. Кутомір
2. Гігрографи
3. Товщиномір
4. Мікроскоп
Для вимірювання вологості повітря використовують:
1. Мікроме тр, штангенциркуль, товщиномір, курвіметр
2. Гігрометри, гігрографи, психрометри
3. Кутомір з ноніус ом, мікроскоп
4. Розривні машини і динамометри різних конструкцій
Для вимірювання сили використовують:
1. Мікроме тр, штангенциркуль, товщиномір, курвіметр
2. Розривні машини і динамометри різних конструкцій
3. Манометри різних конструкцій
4. Товщиномір, курвіметр
Для вимірювання тиску використовують:
1. Мікроме тр, штангенциркуль, товщиномір, курвіметр
2. Розривні машини і динамометри різних конструкцій;
3. Манометри різних конструкцій
4. Мікроме тр
Для вимірювання часу використовують:
1. Мікроме тр, штангенциркуль, товщиномір, курвіметр
2. Розривні машини і динамометри різних конструкцій;
3. Секундоміри різних конструкцій, годинники пісочні, настільні
4. Манометри різних конструкцій
Для вимірювання те мператури використовують:
1. Мікроме тр, штангенциркуль, товщиномір, курвіметр
2. Розривні машини і динамометри різних конструкцій;
3. Термометри ртутні скляні лабораторні, термометри біметалеві
4. Манометри різних конструкцій
Кожна окрема невідповідність продукції встановленим Держстандартом вимогам – це:
1. Дефект
2. Відхилення
3. Недопрацювання
4. Недолік
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Дефект, усунення я кого т ехнічно можливе й е кономічно доцільне, називають:
1. Усувним
2. Основним
3. Критичним
4. Додатковим
Дефект, усунення я кого т ехнічно неможливе або пов'я зане з великими трудовими витратами:
1. Неусувний
2. Основний
3. Критичний
4. Загальний
Залежно від способу отримання інформа ції методи визначення значень показників якості продукції поділяються на:
1. Вимірювальні, статистичні, органолептичні, розрахункові
2. Конструктивні, стимулюючі, об’єктивні, технологічні
3. Технічні, ергономічні, об’єктивні, суб'єктивні
4. Технічні, ергономічні, об’єктивні, технологічні
Методи вимірювання, за я ких чутливий елеме нт приладу не приводиться в контакт з об'єктом вимірюва нь це:
1. Безконтактний метод
2. Нульовий метод
3. Метод заміщення
4. Контакт ний метод
Відхилення результату вимірювання від іс тинного значення вимірювальної величини – це:
1. Границя вимірювань
2. Шкала вимірюва нь
3. Межа вимірювань
4. Похибка вимірювання

331

С кладова по хиб ки, яка за п ов тор н их вим ірюван ь о днієї й тієї ж
ве лич ин и , п р оведен их за допо мо гою одно го й т ог о ж п ри ладу, в
о днаков и х умо вах, з о днак ово ю стар ан н істю , да сть ре зул ьтат и
спост ере же н ь, щ о мают ь в ідр ізн яти сь о дин від одн ого – ц е:
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1 . Випа дко ва по хиб ка
2 . Осно вна п охи бк а
3 . До да тков а п о хиб ка
4 . Системати чн а п о хиб ка

Сукупність значень показників якості продукції, що прийнята для порівняня – це:
1. Базовий зразок
2. Основний зразок
3. Вихідний зразок
4. Загальний зразок

Певна кількість пар взуття одного артикулу, виготовленого за шість діб, оформленого документом,
який засвідчує його якіст ь – це:
1. Партія
2. Розмірний асортимент
3. Виробничий асортимент
4. Вихідна партія
Результат творчої діяльнос ті людини в галузі художнього конструювання, нове художньоконструкторське рішення виробу – це:
1. Промисловий зразок
2. Розмірний асортимент
3. Виробничий асортимент
4. Вихідна партія
Різниця зна чень величини, що відповіда є двом сусіднім позначкам шкали – це:
1. Ціна поділки шка ли
2. Діапазон показа нь
3. Межа вимірювань
4. Вимірювальне зусилля приладу
Що є об'єктами стандартизації міжна родних стандартів ІSО серії 9000?
1. Продукція
2. Продукція, послуги, елементи систем якості
3. Методи контролю показників якості
4. Елементи с истем якості, критерії вибору елементів систем якості, моделі систем забезпечення якості, с пособи перевірок
діючих систем якості
Україні введено мет одом прямого впровадже ння і за тверджено як національ ні сімейство с тандартів:
1. ІS О се рії 9000
2. ІS О се рії 14000
3. ІS О се рії 19000
4. ІS О се рії 22000
ОСНОВНА ФІЗИЧНА ВЕЛИЧИНА ЦЕ:
1. Фізична величина, що входить до системи і умовно прийнята в якості незалежної від інших величин цієї системи
2. Безрозмірна величина, що входить до системи і умовно прийнята в якост і незалежної від інших величин цієї системи
3. Константа величини умовно прийнята в якост і незалежної від інших ве личин цієї системи
4. Фізична величина, що входить до системи і залежить від інших величин цієї системи.
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Показники якості, котрі хара ктеризують охоплення продукції стандартними, уніфікованими та оригінальними складовими
частинами, а також рівень уніфікації з іншими виробами – це:
1. Показники призначення
2. Економічні показники
3. Екологічні показники
4. Показники стандартизації та уніфіка ції
Точніс ть вимірювання — це:
1. Загальна характеристика якості вимірювання
2. Характеристика вимірювання, що відображає наближеніс ть результатів вимірювання до іст инного значення вимірювальної
фізичної величини
3. Характеристика за собу вимірювальної техніки
4. Комплекс приладів і допоміжних інструкцій
Засіб вимірювальної техніки — це:
1. Прилад для вимірювання
2. Комплекс приладів і допоміжних інструкцій
3. Технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і ма є нормовані метрологічні характерис тики
4. Вимірювання кількох однакових величин
Методика виконання вимірювань — це:
1. Сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує отримання результатів вимірювань з потрібною точністю
2. Комплекс встановлених правил проведення вимірювань для всіх галузей знань
3. Характеристика вимірювання, що відображає наближеніс ть результатів вимірювання до іст инного значення вимірювальної
фізичної величини
4. Сукупність процедур і правил, дотримання яких при спостереженні за фізико-хімічними процес ами забезпечує отримання
результатів з потрібною точністю

Похибка вимірювання — це:
1. Відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірювальної величини
2. Відхилення результату вимірювання від фактичного значення виміряної величини
3. Відхилення результату вимірювань від істинного, дійсного, фактичного значення вимірюва льної величини
4. Комплекс встановлених правил проведення вимірювань для всіх галузей знань
Систему СІ утворюють:
1. Основні і додаткові одиниці
2. Основні, додаткові, цифрові одиниці
3. Основні, додаткові, похідні одиниці
4. Загальні та одиничні одиниці
Процес вимірювань охоплює етапи:
1. Підготовки і планування вимірювання
2. Виконання вимірювань, оброблення і а на лізування отриманої інформації
3. Підготовки, планування, виконання вимірювань, оброблення і аналізування інформації
4. Вимірювання кількох однакових величин,

Відносна похибка-це:
1. Відношення абс олютної похибки виміру до значення вимірюва ної ве личини
2. Відношення абс олютної похибки виміру до істинного значення вимірюваної величини, виражене у відсотках
3. Відхилення результату вимірювань від істинного, дійсного, фактичного значення вимірюва льної величини.
4. Значення, я ке ідеально відображає властивості об'єкт а

Стандарт — це нормативно-технічний документ зі стандартизації, який розроблено:
1. Для метрологічної і ст андартизаційної діяльності
2. На засадах згоди більшості зацікавлених сторін
3. На засадах згоди зацікавлених с торін, прийнято визна ним орга ном; у стандарті встановлені для загаль ного та багаторазового
використання правила, принципи, документи
4. Для розвитку міжнародного співробітництва у галузі стандартизації
Управління у галузі сертифікації і стандартизації в Україні здійснює:
1. УкрСЕПРО
2. Держспоживстандарт України
3. МОЗМ, СІ, УкрСЕПРО
4. Національна систе ма станда ртів
Міжнародна ст андартизація – це :
1. Ста ндартиза ція, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн
2. Ста ндартиза ція, що проводиться на відповідному ре гіональному рівні, т а участь у якій відкрита для відповідних органів
країни певного географічного чи економічного простору
3. Ста ндартиза ція, що проводиться на рівні однієї країни
4. Нормативно-технічний документ зі стандартизації
Зміни до стандартів може вносити:
1. Організація, яка затвердила даний с тандарт
2. Держстандарт України
3. Міжнародні органи ста ндартиза ції
4. Кабінет Міністрів України
Єдина система технологічної підготовки документації ( ЄСТД) належить до:
1. Систе ми взаємопов’язаних стандартів
2. Єдиної сист еми конструкторської документації
3. Єдиної деся ткової сис теми класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ЄДСКП)
4. До єдиної системи технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ)
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Регіонал ьна стандартизація — це:
1 . Станд арт изація, участь в якій є в ідкр ито ю д ля
відповід них
о рганів
країн л ише о дного
геогр афічно го або економ ічного регіону
2 . Станд арт изація, участь в якій є в ідкр ито ю д ля
відповід них ор ганів всіх країн
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3 . Станд арт из ація, при я кій з д ійсню ється цілеспр ямоване і пл аномі рне
в становлення і вик ор истання систем и в за ємо пов'яза них вим ог як д о само го
о б 'є к та ко м плексної станд артизації з ага ло м , так і до йо го о сно вних
е лем енті в з метою оптима льного виріш ення ко нкр етної проб ле ми
4 . Стандар тиз ація, що пр овод иться на мі жнар одному рівні та участь у як ій
в ідк рита дл я від по відних органів усіх к раїн

Які вимоги містять національ ні стандарти України?
1. Обов'язкові і рекомендаційні
2. Грунтовні і приблизні
3. Випереджаючі і дійсні
4. Міжнародні і регіональні
Нормативний документ, який розробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником
(розробником, виробником) продукції, для якої відсут ні державні чи галузеві ст андарти, або в разі необхідності конкретизації
вимог зазначених документів – це:
1. Технічні умови
2. Міжнародні стандарт и
3. Загальні стандарти
4. Дійсні стандарти

Стандарти підприємства розробляють на:
1. Продукцію ( процеси, послуги) , які виробляют ь і застосовують лише на конкретному підприємстві
2. Поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень
3. Складові елементи народногосподарських об´єктів державного зн
4. Продукцію міжгалузевого призначе ння

Відповідно до державної системи стандартизації нормативні документи зі стандартизації мають такі категорії:
1. Державні стандарти України; галузеві ст андарти України; стандарти науково-т ехнічних та інженерних товариств і спілок
Укра їни; технічні умови України; стандарти підприємств
2. Організаційно-ме тодичні та загально-технічні об´єкти стандартизації
3. Міжнародні стандарт и; Загальні стандарти; Дійсні стандарти
4. Грунтовні і приблизні

Яка оптима льна вологість середовища при зволоженні шкіряних матеріалів?
1. 20-30%
2. 30-40%
3. 40-60%
4. 97-98%
Яка оптима льна швидкість повітря в конвективних сушарках:
1. 0,5-1,0 м/сек
2. 1,5-2,0 м/сек
3. 3,5-5,0 м/сек
4. 7,5-10,0 м/сек
Яка з вказаних температур є опт имальною при конвективній сушці шкіри
рослинного дублення?
1. 45° С
2. 60° С
3. 75° С
4. 80° С
Яка з вказаних температур є опт имальною при конвективній сушці шкіри
хромово-рос линного дублення:
1. 45° С
2. 60° С
3. 75° С
4. 80° С
Яка з вказаних температур є опт имальною при конвективній сушці шкіри
хромового дублення?
1. 60° С
2. 75° С
3. 80° С
4. 100° С

Яка з вказаних температур є опт имальною при конвективній сушці картону:
1. 60° С
2. 75° С
3. 80° С
4. 100° С

Яка з вказаних температур є опт имальною при конвективній сушці
текс тильних матеріа лів?
1. 60° С
2. 75° С
3. 80° С
4. 100° С

Явище взаємодії двох різних матеріалів це:
1. дифузія
2. когезія
3. адгезія
4. аутогезія
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Явище взаємодії двох одна кових матеріалів це:
1. когезія
2. адгезія
3. аутогезія
4. адсорбція
Явище міжмолекуля рної взаємодії матеріалу в об’ємі одного тіла це:
1. дифузія
2. когезія
3. адгезія
4. аутогезія
Який опт имальний час пресування кле йового шва?
1. 1-2 сек
2. 10-20 сек
3. 30-60 сек
4. 120-150 се к
Який зі с пособів активації клейового шару є найбільш ефективним:
1. тепловим ударом
2. розчинником
3. клеєм низької концентрації
4. без активації
Яка оптима льна концент рація клею для пе ршого на мащування ?
1. ? 5 %
2. ? 10 %
3. ? 20 %
4. ? 25 %
Яка температура а ктивації клейового шару НЕ є прийнятною:
1. 50° С
2. 100° С
3. 150° С
4. 200° С
Яким ма є бути тиск при пресуванні клейових швів:
1. до 0,5 МПа
2. до 1,0 МПа
3. до 1,0 МПа
4. до 2,0 МПа
Якою має бути мінімальна клеюча здатність адге зива для основного
скріплення:
1. 0,5 – 1,0 кН/м
2. 1,0 – 1,5 кН/м
3. 2,5 – 3,0 кН/м
4. 4,0 – 5,0 кН/м

Яке обладнання застосовуєтьс я для підготовки поверхні до склеювання:
1. ТА-О
2. ППГ-4-О
3. НК-1-О
4. МВ К-О
Яке обладнання застосовуєтьс я для намащування поверхні кле єм:
1. ТА-О
2. ППГ-4-О
3. НК-1-О
4. МВ К-О
Яке обладнання застосовуєтьс я для активації кле йової плівки:
1. АРКС-О
2. ТА-О
3. ППГ-4-О
4. НК-1-О
Яке обладнання застосовуєтьс я для пресува ння клейового шва:
1. ТА-О
2. ППГ-4-О
3. НК-1-О
4. МВ К-О
Який з матеріалів потребує модифікації поверхні перед склеюванням:
1. Гума
2. ПУ
3. ТЕП
4. ПВХ
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Яка товщина клейового шару є оптимальною:
1. 0,5-0,25 мм
2. 0,1-0,15 мм
3. 0,3-0,35 мм
4. 0,5-0,55 мм
Лиття якого матеріалу низу на взутті НЕ потребує намащ ування затягувальної кромки клеєм:
1. Гуми
2. ПВХ
3. ТЕП
4. ПУ
Яке обладнання застосовуєтьс я для лиття низу на взут ті:
1. ПГВ-8
2. АГВ
3. “Десма”
4. ПКБ-О
Яке обладнання застосовуєтьс я для гарячої вулканізації низу на взутті:
1. ПГВ-8
2. АГВ
3. “Десма”
4. ПКБ-О
Які групи операцій виконуют ься на підошво-прикріплювальній ділянці складального потоку:
1. формування заготовки; прикріплення підошов; опорядження верху взутт я
2. підготовки сліду до прикріплення підошов; прикріплення підошов
3. формування заготовки; підготовки сліду до прикріплення підошов; прикріплення підошов
4. підготовки сліду до прикріплення підошов; прикріплення підошов; опорядження верху та низу взуття
Які клеї використовуються для прикріпле ння підошов клейовим методом:
1. НК; НТ; ПУ
2. НК; НТ; ПУ; клеї-розплави
3. НТ; ПУ
4. ПУ; клеї-розпла ви; СКС-65 ГП
Яке обладнання використовується для прикріплення підошов клейовим ме тодом:
1. прес ПГВ-ЗН-0
2. прес ППГ - 4-0
3. прес ПТГ-12-0
4. прес ПКП-10
Які основні параметри операції «активація клейових плівок», їх оптима льні значення :
1. температура 100-150°; тиск 1,5-2 МПа; вологість 40%
2. температура 80-120°С; час 0,5-2 хв
3. температура 200-240°С; час 15-20 хв
4. температура 80-120°С; час 1-2 години; вологіс ть – 80%
Які операції підготовки сліду НЕ виконуються для взуття з верхом із велюру та за мші:
1. зрізання залишків затягувальної кромки
2. скуйовдження за тягува льної кромки, вида лення пилу
3. гаряче формування сліду
4. друге намащування зат ягува льної кромки клеєм, сушка
Які нормативи виконання операції простилання сліду:
1. прост илка не повинна доходити до лінії пучків на 7-10 мм
2. прост илка повинна заповнювати заглиблення між краями затягувальної кромки і не заходити на них
3. прост илка повинна обов’язково заходити під каблук
4. прост илка не повинна заповнювати заглиблення між зкраями ат ягувальної кромки і заходити на них
У якому випадку виконується операція “ Хімічна обробка неходової поверхні підошов, сушка”:
1. для формованих гумових підошов
2. для формованих підошов із ТЕП
3. для формованих підошов із ТЕП, ПВХ, поліуретану
4. для формованих підошов із всіх видів матеріалів
Конструктивні особливості заготовки взуття строчково-кле йового методу кріплення:
1. заготовка просторової форми з вільною затягувальною кромкою
2. заготовка об’ємної форми з вшивною устілкою
3. заготовка просторової форми з обтяжкою каблука і платформи
4. заготовка з вшивною устілкою, обтя жкою каблука і платформи
Який спосіб застосовуєтьс я для формування заготовки взуття строчково-клейового методу кріплення:
1. обт яжно-за тяжний
2. зовнішній паралельний
3. внутрішній
4. шнурова затяжка
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Який варіант утворення замкнутого конт уру застосовується для с кладання заготовок типу «лодочка»:
1. по верхньому канту
2. по верхньому канту а бо боковому шву
3. по верхньому канту а бо по задньому шву, або по боковому шву
4. по задньому або по боковому шву

Який варіант утворення замкнутого конт уру найчастіше застосовуєть ся для складання заготовки напівчеревиків з
настроченими берцями:
1. по верхньому канту а бо боковому шву
2. по верхньому канту а бо по задньому шву, або по боковому шву
3. по задньому або по боковому шву
4. по боковому шву
Який варіант утворення замкнутого конт уру застосовується для с кладання заготовки чобіток і напівчобіток різних
конструкцій:
1. по верхньому канту
2. по верхньому канту а бо по задньому шву
3. по боковому шву
4. по задньому або по боковому шву
З яких основних вузлів складається заготовка туфель типу «лодочка»:
1. вузла верху; вузла союзки; вузла підкладки; вузла за динки
2. вузла зовнішніх деталей верху; вузла підкладки
3. заднього вузла; переднього вузла; вузла підкладки
4. заднього вузла; вузла задинки; вузла верху; вузла підкладки
З яких основних вузлів складається заготовка напівчеревиків:
1. вузла берців; вузла союзки; вузла підкладки
2. вузла берців; вузла союзки; переднь ого вузла; заднього вузла
3. вузла берців; вузла союзки; переднь ого вузла; заднього вузла; вузла підкладки
4. вузла берців; вузла союзки
Які нормативи виконання операції «Зіст рочування берців чи задинок по задньому шву» для заготовки із виростка:
1. відстань строчки від краю 5-6 мм, частота строчки 1-2 стібки на 1 см
2. відстань строчки від краю 1-1,5 мм, частота ст рочки 5-6 стібків на 1 см
3. відстань строчки від краю 1-1,5 мм, частота ст рочки 2-3 стібки на 1 см
4. відстань строчки від краю 3-4 мм, частота строчки 6-8 стібків на 1 см
Яке обладнання використовується для виконання опера ції «Зістрочування берців чи задинок по задньому шву»:
1. машина 333 кл
2. машина 330-8 кл
3. машина 51-А кл
4. машина 98 кл
Який спосіб формування можна зас тосувати для заготовки чоловічих напівчеревиків з вільною затяжною кромкою:
1. зовнішній паралельний
2. обт яжно-за тяжний
3. внутрішній
4. обт яжно-за тяжний або зовнішній пара лельний
Яка опера ція фікс ації форми виконується для заготовок із натуральних шкір з термопластичними задниками і підноска ми:
1. формування носкової і п’яткової частини
2. сушка взутт я
3. волого-теплова обробка
4. теплова обробка і формування носкової і п’ят кової частини
Краї деталей з яких матеріалів обробляють гаря чим формуванням:
1. із текс тильних матеріалів
2. із шевро; шеврету; опойка
3. з щільних шкір хромового методу дублення товщиною 1,1-1,8 мм
4. із штучних шкір
Які способи обробки видимих країв використовуються для деталей взуття із текстильних матеріалів:
1. загинання; виворітка; перфора ція; обпалювання; обрізка; окантовка
2. окантовка; виворітка; загинання
3. виворітка; загинання ; обпалювання
4. виворітка; загинання ; обпалювання; перфорація, окантовка

Які нормативи спускання (стоншення) кра їв деталей верху під загинання:
1. ширина спуску 7±1мм, товщина спуску 1/2 попередньої товщини
2. ширина спуску 4-5 мм, товщина спуску 1/2 попередньої товщини
3. ширина спуску 1012 мм, товщина с пуску 1/3 попередньої товщини
4. ширина спуску 7±1мм, товщина спуску 1/3 попередньої товщини
Краї деталей з яких матеріалів обробляються фарбування м:
1. з текстильних матеріалів і на туральних шкір
2. з щільних на туральних шкір
3. з щільних на туральних шкір, штучних і синтетичних шкір
4. з щільних на туральних шкір, велюру, підкладкової шкіри, штучної шкіри
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Які способи обробки видимих країв застосовують для взуття з верхом із штучних шкір:
1. загинання, окантовування, оплавлення в полі СВЧ
2. загинання, виворотка, окантовування, оплавлення в полі СВЧ, обпа лювання
3. загинання, окантовування, оплавлення в полі СВЧ, обпалювання
4. загинання, виворотка, обпалювання
Які клеї використовують для загинання країв деталей верху:
1. на основі натурального каучука – НК; поліхлоропреновий – НТ, клеї-розплави на основі поліамідів
2. на основі натурального каучука – НК; поліхлоропреновий – НТ, перхлорвініловий, клеї-розплави на основі поліамідів
3. на основі натурального каучука – НК; клеї-розплави на основі поліамідів
4. на основі натурального каучука – НК; клеї-розплави на основі поліамідів і поліефірів
Який із способів передачі тепла необхідного для скріпле ння деталей зваркою є пріоритетним?
1. Контакт ний
2. Конвективний
3. ТВЧ
4. Всі відповіді вірні
Яке із явищ є основою для скріплення деталей зваркою?
1. Адгезії
2. Когезії
3. Аутогезії
4. Дифузії
Який із способів організації процесу скріплення деталей зваркою є пріоритетним?
1. Паралельний
2. Послідовний
3. Паралельно–послідовний
4. Всі відповіді невірні
Яка сутність процесу ГВ низу на взутті?
1. Підошва із сирої гумової суміші закладається у прес-форму де під тиском гарячого пуансона розігрівається, формується і
приклеюється до сліду взуття
2. Формова на підошва з каблуком, або без нього приклеюється до сліду взуття
3. Термопластичний матеріал у вигляді гранул, порошку, крошки, тощо, закладаєтьс я в бункер литтєвої машини де під
впливом високої температ ури переводиться у в’язкот екучий ст ан і вприскується у пресформу
4. Гумова підошва з каблуком, або без нього приклеюється до сліду взуття

Який із фа кторів є негативним при ГВ низу на взутті?
1. Застосування спеціальних матеріалів
2. Мат еріалоємність
3. Продуктивність
4. Висока вартість

Яка температура елементів прес-форм при гарячій вулканізації: - колодки
1. 50-60 °С
2. 70-120 °С
3. 140-160 °С
4. 180-200 °С
Яка температура елементів прес-форм при гарячій вулканізації: - матриць
1. 50-60 °С
2. 70-120 °С
3. 140-160 °С
4. 180-200 °С
Яка температура елементів прес-форм при гарячій вулканізації: - пуансона
1. 50-60 °С
2. 70-120 °С
3. 140-160 °С
4. 180-200 °С
Яка сутність процесу лиття на взутті?
1. Підошва із сирої гумової суміші закладається у прес-форму де під тиском гарячого пуансона розігрівається, формується і
приклеюється до сліду взуття
2. Формова на підошва з каблуком, або без нього приклеюється до сліду взуття
3. Термопластичний матеріал у вигляді гранул, порошку, крошки, тощо, закладаєтьс я в бункер литтєвої машини де під
впливом високої температ ури переводиться у в’язкот екучий ст ан і вприскується у прес-форму
4. Гумова підошва з каблуком, або без нього приклеюється до сліду взуття

Які позитиви має лиття низу на взутті?
1. Висока продуктивніст ь
2. Висока вартість обладнання
3. Висока мобільність виробництва

Які негативи має лиття низу на взутті?
1. Висока продуктивніст ь
2. Висока вартість обладнання
3. Висока мобільність виробництва
4. Всі відповіді невірні
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При якому зі способів лиття низу на взутті, прикріплення підошви відбувається без клею?
1. ПВХ
2. Гуми
3. ТЕП
4. ПУ
Які із наведених матеріалів для лиття низу на взутті мають назву “рідке формування”?
1. Термопласти
2. Термоеластопласти
3. Поліуретани
4. ПВХ
Які з наведених конструкцій литтєвих машин є універсальними?
1. Поршневі
2. Черв’ячні
3. Черв’ячно-поршневі
4. Всі відповіді вірні
Які з наведених конструкцій литтєвих машин мають найвищу швидкіст ь інжекції?
1. Поршневі
2. Черв’ячні
3. Черв’ячно-поршневі
4. Всі відповіді невірні
Які з наведених конструкцій литтєвих машин мають найвищий тиск інжекції?
1. Поршневі
2. Черв’ячні
3. Черв’ячно-поршневі
4. Всі відповіді вірні

В якому із різновидів лиття в одному процесі відбувається утворення полімеру, формування і прикріплення до сліду
взутт я?
1. ПВХ
2. Гумові суміші
3. ПУ
4. ТЕП
Який із різновидів лиття спроможній до вторинної переробки?
1. ПВХ
2. Гумові суміші
3. ПУ
4. ТЕП
Опорядження взуття це:
1. Сукупність технологічних операцій, які с прямовані на покращення комфортності
2. Сукупність технологічних операцій, які с прямовані на покращення зовнішнього вигляду
3. Сукупність технологічних операцій, які с прямовані на покращення зовнішнього вигляду та стійкості до зовнішніх
негативних впливів
4. Всі відповіді невірні
Які операції відносяться до опорядже ння верху взуття?
1. Фрезерування
2. Апретування
3. Шліфування
4. Всі відповіді вірні
Які операції відносяться до опорядже ння низу взуття?
1. Нанесення тіньових ефектів
2. Рет ушування
3. Полірування
4. Всі відповіді невірні
Які способи опорядження деталей низу взуття НЕ є пріоритетними?
1. Застосування попере дньо опоряджених та формованих підошов
2. Фрезерування
3. Декоративне опорядження ходової поверхні шкіряних підошов
4. Всі відповіді вірні
Який із способів сушки клейового шару є на йбільш продуктивним?
1. Природній
2. Конвективний
3. ІЧВ
4. Контакт ний
Наіритовий клей відноситься до:
1. клеїв-розплавів
2. клеїв на основі термореактивних смол
3. клеїв-розчинів
4. всі відповіді невірні
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В якому напрямку швидше відбувається рух вологи у ш кірі?
1. не має принципового значення
2. однаково в усіх напрямках
3. від лицьової поверхні до бахтармяної
4. від бахтармяної поверхні до лицьової
Який інструмент використовують для розкрою матеріалів на пре ссах:
1. стрічковий ніж
2. дисковий ніж
3. різаки
4. ножиці
Як необхідно розміщувати деталі при розкрої натуральних шкір для ве рху за напрямком тягучості:
1. так, щоб мінімальна тягучість дет алі співпадали з напрямком максимальної тягучості шкіри
2. так, щоб мінімальна тягучість дет алі співпадали з напрямком мінімальної тягучос ті шкіри
3. так, щоб максимальна т ягучість деталі співпадали з напрямком максимальної тягучос ті шкіри
4. так, щоб максимальна т ягучість деталі співпадали з напрямком мінімальною тягучості шкіри
Які штучні матеріали розрубують на устілки:
1. картони; шкірволон
2. картони; жорстка шкіра
3. картони
4. картони; шкірволон; жорстка шкіра
Які штучні матеріали розрубують на підошви:
1. ПВХ; ТЕП; гуми; поліуретан
2. гума; шкірволон; пориста гума; картон
3. гума пористої та монолітної структури; шкірволон
4. шкірволон; ПВХ; ТЕП
Яка основна мета механічної підготовки поверхні до склеювання?
1. Збільшення а ктивності поверхні
2. Збільшення площі дійсного контакту
3. Модифікація поверхні
4. Всі відповіді невірні
Який спосіб підготовки поверхні до склеюва ння не застосовуєть ся?
1. Механічний
2. Хімічний
3. Тепловий
4. Всі відповіді вірні
Яка оптима льна кількість намащувань матеріалів монолітної структури?
1. Одне
2. Два
3. Три
4. Всі відповіді невірні
Яка оптима льна кількість намащувань т канин?
1. Одне
2. Два
3. Три
4. Всі відповіді вірні
Яким є оптимальний час а ктивації клейового шару при температурі 100°С?
1. 2 – 3 сек.
2. 10 – 20 сек.
3. 40 – 60 сек.
4. 120 – 140 сек.
Які напруження виникають при формуванні клейового шару?
1. Внутрішні
2. Зовнішні
3. Комбіновані
4. Всі відповіді невірні
В яких випадках НЕ виникає динамічне втомлення клейових швів?
1. Багатократному згину
2. Багатократному зволоженні
3. Багатократному т иску
4. Всі відповіді вірні
Яким способом зволожують шкіряні деталі для низу взут тя?
1. Сорбцією
2. Термодифузією
3. Намоканням
4. Всі відповіді правиль ні
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Який з способів зволоження де талей верху взуття є найбільш продуктивним?
1. Сорбцією
2. Термодифузією
3. Намоканням
4. Всі відповіді вірні
При якому зі способів зволоження відсутня балас тна волога?
1. Сорбцією
2. Термодифузією
3. Намоканням
4. Намоканням з подальшим пролежуванням
Яка структура ш кіри не заповнюєтьс я вологою при зволоженні сорбцією?
1. Тонка
2. Мікро
3. Макро
4. Всі відповіді невірні
При якому зі способів зволоження рідиною найбіль ша бала стна волога?
1. Під тис ком
2. Намоканням
3. Окунання з подальшим пролежуванням
4. Намоканням з подальшим пролежуванням
При якому з способів найменший час зволоження?
1. Під тис ком
2. Намоканням
3. Окунання з подальшим пролежуванням
4. Намоканням з подальшим пролежуванням
Який із способів штучної с ушки є найменш е нергоємким?
1. Конвективний
2. ІЧВ
3. Термодифузійний
4. СВЧ
Який із способів сушки є найменш продуктивним?
1. Конвективний
2. ІЧВ
3. Термодифузійний
4. СВЧ
Який із наведених факторів найбільш сприяє швидкості сушки?
1. Температура повітря
2. Вологість повітря
3. Швидкіс ть повітря
4. Всі відповіді невірні

Які нормативи спускання (стоншення) кра їв деталей верху під загинання:
1. ширина спуску 4-5 мм, товщина спуску 1/2 попередньої товщини
2. ширина спуску 7±1 мм, товщина спуску 1/2 попередньої товщини
3. ширина спуску 1012 мм, товщина с пуску 1/3 попередньої товщини
4. ширина спуску 7±1 мм, товщина спуску 1/3 попередньої товщини
Які з наведених сушарок є конвективними?
1. СОХ
2. АРКС-О
3. УТФ
4. Всі відповіді невірні
Які з наведених сушарок є ра діаційно-конвективними?
1. СОХ
2. АРКС-О
3. УТФ
4. Всі відповіді вірні
Які з наведених сушарок застосовуютьс я для ВТФ?
1. СОХ
2. АРКС-О
3. УТФ
4. Всі відповіді вірні
Яка структура ш кіри заповнюється при намока нні?
1. Тонка
2. Мікро
3. Макро
4. Всі відповіді невірні

31 липня 2020 р.

Страница 35 из 44

456

1
457

2
458

2
459

1
460

3
461

4
462

2
463

3
464

1
465

3
466

2
467

1
468

2

Назвати класифікацію полімерів, що застосовуються у галузі виготовлення взуття за походженням:
1. Натуральні, штучні, синтетичні
2. Натуральні, полісахариди, целюлоза
3. Пластичні, жорсткі, м’які
4. Волокнисті, сітчасті, волокнисто-сітчасті
Шкура тварин складається з таких шарів:
1. Поверхневого, середнього, нижнього
2. Волосяного, дерми, жирового
3. Волосяного, епідерміс у, де рми, підшкіряного
4. Волосяного, дерми, піддермового, жирового
Шкіра складається з таких шарів:
1. Епідерміса, дерми, сіт частого
2. Сосочкового, сітчастий
3. Сосочкового, з’єднува льної тка нини
4. Дерми, з’єднуваль ної тканини
Назвати способи дублення шкірсировини:
1. Органічними та неорганічними речовинам
2. Солінням
3. Пикельними розчинами
4. Зольними розчина ми
Назвати топографічні ділянки шкур та ш кір великої рога тої худоби:
1. Вороток, крупон, лапи, хвіст, животина, хребет
2. Голова, поли, середина, хвіст, задня частина, хребет
3. Чолка, вороток, лапи, чепрак, поли, пашини, огузок
4. Чолка, вороток, лапи, середина, чепрак, поли, пашини, огузок
Для тканин використ овують натуральні волокна, які за походженням поділяються на:
1. Бавовняні та вовняні
2. Білкові, полісахариди, целюлозу
3. Шовк, вовну та бавовну
4. Рослинні, тваринні
З природної целюлози рослинного походження от римують волокна:
1. Низькомолекулярної будови
2. Бавовняні
3. Паперові
4. Шт учні
В изначити, які з перерахованих волокон відносяться до групи ш тучних:
1. Шт апельне, хлоринове
2. Поліамідне, поліефірне
3. Віскозне, ацетатне
4. Пенькове, енантне
Основні показники будови тканин такі:
1. Структура пряжі, вид переплетіння, щільність.
2. Поверхнева заповненість, пористість
3. Вид опорядження, переплетення пря жі
4. Поверхнева щільність, поверхнева заповне ність
Переплет ення ниток в тка нинах поділяють на такі клас и:
1. Прості та складні
2. Із зміще ння м та ні, по основі та підтканню
3. Крупно та дрібновізерунчаст і, прості та складні
4. Головні та складні
Перевагою синтетичних шкір перед штучними є їх:
1. Проста структура
2. Пористість покриття
3. Нетка на основа
4. Низька вартість
При виготовленні гуми застосовують такі каучуки:
1. Натуральні та с интетичні
2. Смокед-шитс та креп
3. Ела стичні та пластичні
4. Жорсткі та м’які
Ефект каландрування гумових сумішей це:
1. Нерівномірне змішування компонентів
2. Різні показники властивостей вна слідок проходження суміші між ка ландрами
3. Різна товщина стрічки піс ля проходження між каландрами
4. Нерівномірне витягува ння гумової стрічки між каландрами

31 липня 2020 р.

Страница 36 из 44

469

4
470

4
471

1
472

4
473

2
474

2
475

3
476

1
477

3
478

1
479

3
480

2
481

2

Термоеластопласти – це сучасні матеріа ли для підошов, в яких поєднуються властивос ті:
1. Гуми та каучуків
2. Гуми та пластмас
3. Гуми та поліетилену
4. Каучуків та пластмас
К артон представляє собою :
1. Натуральний матеріал
2. Мат еріал рослинних та хімічних волокон
3. Мат еріал із натуральних волокон
4. Шт учний матеріал із шкіря них, рослинних та хімічних волокон
Фізичні власт ивості матеріалів характеризують показники:
1. Геометричних характеристик, здатності поглинати та пропуска ти пару, газ, воду
2. Якості матеріалу, гігієнічних властивост ей
3. Технологічних властивостей
4. Ергономічних властивостей
Текс тильні, штучні, синтетичні мат еріали для верху взуття, монолітні гуми є ізотропними матеріалами за ознакою:
1. Геометричних розмірів
2. Гігієнічних влас тивост ей
3. Механічних властивостей
4. Рівномірності за товщ иною
Натуральна шкіра має різну товщину в топографічних ділянках. Така властивість називається:
1. Нерівномірністю
2. Анізотропією
3. Машинним ефектом
4. Збіжист істю
Натуральна, штучна шкіра, текстильні матеріали, картон за своїми властивостями відносяться до тіл:
1. Пористих
2. Капілярно-пористих колоїдних
3. Капілярних
4. Колоїдних
Форми зв’язку вологи з мате ріалами такі:
1. Фізичні, механічні
2. Хімічні, фізичні, механічні
3. Хімічні, фізико-хімічні, фізико- механічні
4. Фізико-механічні, фізико-хімічні
Я к вплива є капілярна волога на фізичні параметри ма теріалу:
1. Збільшує площу та товщину
2. Зменшує проникність
3. Збільшує щільність та вагу
4. Зменшує пористіст ь
Р івноважною вологістю матеріа лів називають:
1. Вологу, що за масою дорівнює вазі матеріалу
2. Вологість матеріа лу при відносній вологос ті середовища 100%
3. Волога, що міститься в матеріалі в існуючих умовах
4. Волога, що міститься в матеріалі при температурі 0°С та вологості повітря 100%
Здатність матеріалів намокати – це явище , що спостерігається при:
1. Безпосередньому контакті зразків з водою
2. Пролежуванні після контакту з водою
3. Дії парами води
4. Зануренні у воду під тиском
В одопромоклість матеріалів характеризується:
1. Об’ємом води, що проходить крізь матеріал
2. Мас ою води, що проходить крізь матеріал
3. Часом проходження вологи через сухий матеріал
4. Тиском проходже ння вологи через сухий матеріал
В одопроникність матеріалів характеризується здатністю пропус кати вологу:
1. Крізь сухий матеріал
2. Крізь вологій мате ріал
3. Під тис ком
4. Під дією температ ури
Теплопровідність, температуропровідність, термічний опір матеріа лів – це властивості:
1. Фізико-механічні
2. Теплофізичні
3. Гігієнічні
4. Експлуатаційні
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Здатність взут тєвих матеріалів проводити теплоту – це:
1. Теплопровідність
2. Температуропровідність
3. Термічний опір
4. Термічна стійкість
Дія максимальної те мператури,при якій зміни властивостей мате ріалу носять зворотній характе р:
1. Температуростійкістю
2. Гігротермічною стійкістю
3. Теплостійкістю
4. Теплостійкістю
Дія температури, що призводить до незворотних змін властивостей ма теріалів, називається :
1. Температуростійкістю
2. Термостійкістю
3. Теплостійкістю
4. Гігротермічною стійкістю
М еханічними називають такі властивості матеріалів, що:
1. Забезпечують можливість виготовлення виробу
2. Характеризують реакцію матеріалу на дію зовнішніх сил
3. Забезпечують тривалу е ксплуатацію виробу
4. Не шкодять здоров’ю людини та середовищу
М ежа міцності матеріалу – це:
1. Максималь не навантаження на одиницю довжини зразка
2. Напруга в момент розриву
3. Відношення розривного навантаження до площі перерізу зра зка
4. Відношення напруги в момент розриву зразка до площі перерізу зразка
У взуттєвому матеріалознавстві на йбільш поширені випробування на розтягування тому що:
1. Мат еріали формуються розтягуванням
2. Мат еріали найлегше саме так випробувати
3. Більшість листових мат еріалів характеризуються са ме показниками при розтягува нні
4. Інших видів деформування мате ріали не зазнають
Для якого способу формування переважаючим є двоосний розтяг:
1. Витяжний
2. Обтяжно-зат яжний
3. Затяжний
4. Обтяжно-витяжний
Я кий показник характ еризує міцніс ть матеріа лу при ба гатоцикловому деформуванні:
1. Число циклів до руйнування
2. Довговічність
3. Стійкість
4. Гнучкість
Найкраще імітувати умови, що створюються при затягуванні взуття, закріплюючи зразок методом:
1. Стрип
2. Граб
3. Напівграб
4. Петлі
Я вище гістере зісу – це:
1. Процес встановле ння рівноважного стану в матеріалі
2. Неспівпадання кривих навантаження та розвантаження через ре лаксаційні процеси
3. Зміна властивостей матеріалу через його деформацію
4. Особливість деформування матеріалів певних структ ур
З якою метою проводяться одноциклові випробування:
1. Щоб визначити складові частини повної деформації
2. Щоб вс тановити кіль кість циклів випробування
3. Щоб оцінити релаксаційні явища в матеріалі
4. Щоб оцінити міцність матеріалу
Біологічна корозія матеріалів – це їх старіння та руйнування під дією:
1. Біологічних агентів
2. Агресивних с ередовищ
3. Кислот та лугів
4. Світло погоди
Я кі фактори знижують стійкість натура льних шкір до стискання:
1. Товщина, вологість
2. Вміст голини в шкіри
3. Збільшення т емператури шкіри
4. Вміст жирових ре човин в шкірі
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Я к поділяють підошовні шкіри в залежності від методу кріплення:
1. Хімічних і ниткових методів кріплення
2. Ниткових і клейових методів кріплення
3. Механічних і хімічних методів кріплення
4. Ниткових і клейових та гвинтового і цвяхового методів кріплення
В зуттєва юхта застосовуєт ься для взуття:
1. Повсякденного
2. Модельного
3. Зимового
4. Спеціального
В иросток виробляють із шкури:
1. Телят віком до одного року
2. Кіз площею більше 60 дм2
3. Телят віком більше одного року
4. Телят віком до шести місяців
Я ка з наведених цілих шкір має найбільшу площу:
1. Виросток
2. Напівшкурок
3. Яловиця
4. Ше врет
Я ку із наведених шкір виробляють жировим методом дублення:
1. Велюр
2. Нубук
3. Замшу
4. Ла йку
Я кі тканини на йбільш придатні для верху модельного взуття:
1. Бавовняні
2. Дубльовані
3. Шовкові
4. Синтетичні
До триплірованих текстильних матеріалів відносять матеріали:
1. Двохшарові
2. Трьохшарові
3. З ворсовою поверхнею
4. Дубльовані матеріали
Найбільш економічно вигідним є виготовлення:
1. Нетка них матеріалів
2. Тканин
3. Трикот ажних полоте н
4. Дубльованих матеріалів
Для виготовлення заготовок ве рху найбільш технологічними матеріала ми є:
1. Тканини
2. Трикот ажні полотна
3. Нетка ні матеріали
4. Дубльовані матеріали
Я кий вид покриття не застос овують для штучної м’якої шкіри:
1. Нітроцелюлозне
2. Полівінілхлорідне
3. Перхлорвінілове
4. Поліефіруретанове
На якій основі виготовляють штучні м’які шкіри:
1. Тканій, трикотажній і нетканій
2. Комбінованій
3. Тканій
4. Голкопробивній
В інілштучш кіру рекомендується застосовувати для взуття:
1. Зимового
2. Вес ня но-осіннього
3. Літнього та весня но-осіннього
4. Всіх сезонів
Я ка основа переважно за стосовується для виготовлення синтетичних м’яких шкір:
1. Ткана
2. Трикот ажна
3. Нетка на голкопробивна
4. Комбінована
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Я кі марки підошовних гум ви готовляються пористої структури:
1. “Ст іроніп”, “А”, “Б”, “В”
2. “Б”, “ БШ”, “В”, “ВШ”, ИШ
3. ДС , “Депора”
4. Тра нс па рентну гуму
Я ка група гум переважно зас тосовується для виготовлення формованих детале й:
1. Пористі
2. Непористі
3. Шкіроподібні
4. На основі натурального каучука
До якої групи відноситьс я підошовний матеріал, виготовлений із полівінілхлориду:
1. Ела стомірів
2. Термопластів
3. Поліуретанів
4. АБС-пластиків
На основі яких компонентів виготовляють поліуретанові підошви:
1. Простих і складних поліефірів
2. Поліетилену високого та низького тиску
3. Поліуретанового каучука
4. Натурального каучука
На основі яких каучуків можна вигот овляти термоела стопласти для підошви:
1. Натурального
2. Синтетичного
3. Дівінілстірольного, ізопренстірольного
4. Полівінілхлорида
Я кі номери армованих ниток застосовують для скріпле ння деталей верху із хромових шкір:
1. 90ЛХ
2. 100ЛХ, 350ЛХ і 200ЛХ
3. 44ЛХ і 65ЛХ
4. 50ЛХ і 65ЛХ
Поліуретанові клеї застосовуються для:
1. Основного кріплення низу взуття із синтетичних матеріалів до верху із різних матеріалів
2. Основного кріплення низу взуття із натуральної шкіри і гуми до верху із натуральної шкіри.
3. Загинання деталей і затяжки заготовок верху
4. Для попереднього складання деталей
С тандартна точка Н в натура льних шкірах – це точка, в я кій:
1. Визначают ь перехід від чепрака до поли
2. Визначают ь зміну механічних власт ивос тей
3. Визначают ь сорт шкіри
4. Визначают ь товщину шкіри
С тандартна точка О в натура льних шкірах – це точка, в я кій визначається:
1. Визначают ь товщину шкіри
2. Визначают ь сорт шкіри
3. Зменшення товщини в напрямку від хребта до поли
4. Зменшення товщини від поли до хре бта
Поверхнева щільність це:
1. Щільність речовини на поверхні матеріалу
2. Кількість речовини на поверхні матеріалу
3. Мас а одиниці об’єму матеріалу
4. Мас а одиниці площі матеріалу
З якою метою проводять кондиціонування матеріа лів:
1. З метою от римання певної маси
2. З метою приведе ння до нормальної вологос ті
3. З метою от римання певної площі
4. З метою висушування матеріалів
Щільність тканин – це:
1. Мас а одиниці об’єму
2. Мас а одиниці площі
3. Кількість ниток по основі та пітканню на 100 мм
4. Кількість ниток по основі на ширину тканини
Щільність трикотажу – це:
1. Мас а одиниці об’єму
2. Число петель по горизонталі та вертикалі на 50 мм
3. Число петельних рядків по вертикалі на 50 мм
4. Число петельних с товпчиків по горизонталі 1 м
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М аса одиниці об’єму матеріалу – це щільність:
1. Тканин та штучних синтетичних шкір
2. Гум, картонів, натуральних та шт учних ш кір
3. Текст ильних нетканих матеріалів
4. Мат еріалів, що мають правильну геометричну форму
І стинна та уда вана щільність визначається для:
1. Пористих матеріалів
2. Мат еріалів правильної геометричної форми
3. Натуральних та штучних шкір
4. Текст ильних матеріалів з натуральних волокон
І стинна щільність це:
1. Відношення маси матеріалу до об’єму щільної речовини
2. Відношення маси пор об’єму матеріалу
3. Відношення маси сухого матеріалу до маси після намокання
4. Відношення об’єму сухого матеріалу до об’єму намоклого
Удавана щ ільніс ть матеріалів – це:
1. Відношення маси сухого зразка до маси намоклого
2. Відношення об’єму сухого зразка до об’єму намоклого
3. Відношення маси зразка до його повного об’єму
4. Відношення маси зразка щільного до маси з порами
Пористість мат еріалів визначають за формулою:

525

3
526

3
527

2
528

1
529

3
530

3
531

2
532

3
533

1

П

т мок .  тсух.

1.

т сух.

 100 %

П 

v мок .  v сух.
v сух.

2.

 100 %

v уд .  vі

П

v уд.

3.

 100%

П

т  т сух.

4.

т

 100 %

Процес сорбції – це:
1. Поглинання вологи при зануренні матеріалу у рідину
2. Поглинання вологи при створенні підвищеного тиску
3. Поглинання молекул газу, пари, рідини твердими тілами
4. Поглинання пари твердими тілами при температурі 20°С та вологості 60%
Процес адсорбції – це:
1. Поглинання вологи при зануренні матеріалу в рідину
2. Поглинання газу, вологи, пари поверхневим шаром матеріалу
3. Поглинання речовин при підвищенні тиску
4. Поглинання речовин при підвищенні тиску і температурі
Для визначе ння гігроскопічності зразки матеріалів витримують в середовищі з параметрами:
1. Час - 16 год, відносна вологість - 100%, температура - 20°С
2. Час - 24 год, відносна вологість - 65%, температура - 18°С
3. Час - 7 діб, відносна вологість - 40%, температура - 0°С
4. Час - 2 доби, відносна вологість - 90%, температура - 40°С
Паропроникність матеріалу це здатність пропускати:
1. Газоподібні речовини
2. Воду в теплому стані
3. Пари води
4. Повітря
За я кою формулою визначають паропроникність матеріалу:
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Я к класифікуються полімери за відношення м до води:
1. Поліме ри, що розчиняються або не розчиняют ься у воді
2. Гідрофільні та гідрофобні
3. Гетероланцюгові, гомоланцюгові
4. Водостійкі
До підготовчих операцій виробництва шкіри відносяться:
1. Відмока, міздрування, дублення жирами, розкрій
2. Відмока, міздрування, розкрій, розпилювання, дублення солями хрому
3. Відмока, міздрування, розпилювання, зоління, зняття волосяного покриття, знезолювання, пікелювання
4. Зоління , зняття волосяного покриття, пікелювання, дублення
М ета виконання технологічної операції “зоління”:
1. Зміна структури де рми голини, видалення непотрібних білків
2. Для підготовки голини до фа рбування
3. Для полегшення видалення волос яного покриву
4. Для полегшення видалення підш кіря ної клітковини
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Процес дублення шкіри це перетворе ння голини в шкіру за рахунок:
1. Всмоктування хімічних речовин з певними влас тивостями
2. Обробки поверхні голини розчинами солей хрому
3. Хімічної взаємодії дублячих речовин з колагеном дерми
4. Створення дублячими речовинами нерозчинних компонентів в структурі голини
М ета виконання знезоле ння голини:
1. Для забезпечення м’якості шкіри
2. Для видалення лугів з голини та підготовка до дублення
3. Для видалення непотрібних мінеральних солей
4. Для забезпечення необхідних механічних пока зників шкіри
І снують такі методи дублення:
1. Солями різних металів
2. Неорганічними та органічними речовинами
3. З використанням жирів різних тварин
4. З використанням синте тичних речовин
Штучне хутро є таких видів:
1. Нетка не , з високим ворсом, низьким ворсом
2. Вплетеним та наклеєним ворсом
3. На трикотажній основі, нетканій основі, клейове хутро на тканині
4. З щільною структурою, не щільною структурою
До штучних шкір відносятьс я матеріали, що склада ються:
1. З декількох шарів різних матеріалів
2. З продуктів переробки шкіри натуральної
3. З текстильної основи та покриття з полімерних мате ріалів
4. З суміші полімерних матеріалів
В иди полімерних покриттів штучних шкір
1. Композиції з пластичних мас
2. Поліме рні покрит тя з полівінілхлориду, поліаміду, поліефіруретану, нітроцелюлози
3. Поліефіруретанові композиції монолітної структури
4. Полівінілхлорид пористої структ ури
В иди полімерних покриттів синтетичних шкір:
1. Композиції з полівінілхлоридів
2. Композиції з нітроцелюлози
3. Композиції з поліуретанів
4. Композиції з поліамідів
З яких груп процесів складається виробництво штучних шкір:
1. З процесів нанесення полімерного покриття на основу
2. З процесів нанесення полімерного покриття на основу та опорядження
3. З групи операцій просмоктування основи та нанесення полімерного покриття
4. З групи проце сів підготовки основи та композицій просочува ння, на не сення покриття та опорядження
Переваги с интетичних шкір перед штучними:
1. В пористій структурі, що забезпечує гігієнічні власт ивос ті
2. В структ урі покриття
3. В застосуванні нетканої голкопробивної основи
4. У властивостях плівкоутворюючої речовини
В склад гуми входять:
1. Пластмаси, активатори, протистарителі, пігменти
2. Пластмаси, каучуки, регенерат, пігменти
3. Каучуки, вулканізуючі речовини, прискорювачі вулканізації, регенерат, наповнюва чі
4. Каучуки, регенерат, наповнювачі
При виробництві гум пороутворюючі речовини застосовують:
1. З метою от римання порист ої гуми
2. З метою от римання міцної гуми
3. З метою от римання гнучкої гуми
4. З метою от римання жорсткої гуми
В иди покриття лицьової поверхні шкір:
1. Казеїнове та емульсійне
2. Нітроемульсьйне
3. Казеїнове, емульсійно-казеїнове, емульсійне, нітроемульсійне
4. емульсійне, нітроемульсійне
Для яких матеріалів визначаються їх властивості при розтягуванні:
1. Пластичних мас, поліуретанів, полівінілхлоридів
2. Шкіри натуральної, тканин, синтетичної ш кіри, картонів, гум
3. Гуми непористої структури
4. Гуми шкіроподібні, непористої та пористої структури
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Для яких матеріалів визначаються їх властивості при стиранні:
1. Природних за походженням
2. Хімічних за походженням
3. Мат еріалів для верху взуття
4. Шкіри для низу, тканин, гум, картонів, синтетичних та штучних шкір
Показники, що визначають при неруйнівному напівцикловому одновісному розтягуванні:
1. Навантаження, подовження абсолют не , віднос не
2. Подовже ння при напрузі 10 МПа, модуль пружності, жорсткість
3. Жорсткість матеріалів
4. Модуль пружності при напрузі 10 М Па
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За якою формулою визначають відносне подовження

y 



y

зразка при на прузі 10 МПа :

100 %

   y  Ey
  D E y
2. y
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Я кий модуль пружності є характерним для шкіри верху взуття
1. 100-600 МПа
2. 15-50 МПа
3. 70-100 МПа
4. 1000-2000 М Па
1.

0

4.

 y     y

Я кий модуль пружності є характерним для шкіри низу взуття:
1. 100-600 МПа
2. 15-50 МПа
3. 70-100 МПа
4. 1000-2000 М Па
При розтягуванні зразків до розриву визначають такі характеристики:
1. Розривне навантаження, межу міцнос ті, відносне подовження при розриві
2. Розривне навантаження, складові повної деформації
3. Складові повної деформації, відносне подовження
4. Розривне навантаження, відносне подовження
Еластична деформа ція ма теріалів - це деформація, яка:
1. Виникає та зникає в часі поступово
2. Виникає та зникає в часі миттєво
3. Виникає та не зникає
4. Виникає поступово, зникає миттєво
Залишкова деформація матеріалу складається:
1. З еластичної та пружної
2. З пластичної та е ластичної, що запізнюєть ся
3. З еластичної, що виникає швидко та - що за пізнюєть ся
4. Немає складових
К риві деформації шкіри при стисканні схожі на криві:
1. Розтягування матеріалів
2. Деформації кристалічних матеріалів
3. Деформації волокнис тих матеріалів
4. Сорбції
Здатність матеріалів працювати на багаторазовий згин без руйнування називається:
1. Гнучкістю
2. Твердістю
3. Жорсткістю
4. М’якістю
В елика товщина матеріалу впливає:
1. На рівномірність деформації згину
2. На збільшення розтягування та с тискання його поверхонь
3. На зменшення розтягування та стискання його поверхонь при згині
4. Не впливає на розтягування та стискання його поверхонь
Ж орсткість устілкових та підошовних шкір становить:
1. 2000-4000 Н
2. 10-100 Н
3. 60-200 Н
4. 10-60 Н
Натуральні шкіри витримують при багаторазовому згині:
1. До 3 млн. циклів
2. До 1 млн. циклів
3. До 100 тис. циклів
4. До 60 тис. циклів
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Зносостійкістю називають здатність матеріалів:
1. Опират ися розтягуванню
2. Опират ися тертю на різних поверхнях
3. Опират ися дії різних чинників виробництва, експлуатації та зберіга ння
4. Зберігати свій зовніш ній вигляд певний час
На жорсткість картонів впливає:
1. Товщина, спосіб відливу, волокнистий скла д
2. Орієнтація волокон
3. Наповнювачі
4. Пом’ягчувачі
Будова мікрос труктури шкури та шкіри 1 класу - це діагональні пе реплетення пучків колагенових волокон:
1. У вигляді прямокутників та трикутників
2. У вигляді трикутників
3. У вигляді ромбів та трикут ників
4. У вигляді ромбів
Залежно від маси та виду тварин шкіряну сировину поділяють:
1. Дрібну, крупну та свинячу
2. Дрібну та крупну
3. Свинячу та крупну
4. Крупну та рептилій
В зуттєві шк ір и з але жно ві д товщ ини та жорстко сті роз под іля ють на:
1. Ч отири кл аси
2. Два класа
3. Пять кл асів
4. Т ри кл аси
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