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Бакалавр з технологій легкої промисловості  

Спеціалізація - Дизайн та конструювання взуттєвих та галантерейних виробів 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ БЛОК 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад 
Хмельницький національний університет, факультет технологій та 

дизайну, кафедра технології та конструювання виробів із шкіри 

Акредитаційна 

інституція 

Акредитаційна комісія України 

Термін  акредитації 2014 р.  

Рівень програми HPK – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень 

А Мета (цілі) освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного вирішувати 

типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі 

легкої промисловості 

В Характеристика програми 

1 
Назва галузі знань та 

спеціальності 
Виробництво та технології. Технології легкої промисловості 

2 Фокус програми Спеціальна. Акцент на здатності виконувати професійні обов’язки в 

процесах виробничої діяльності підприємств легкої промисловості 

3 
Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна 

4 
Особливості 

програми 

Інтеграція проектно-художньої та технологічної підготовки з 

технологій виробів легкої промисловості 

С Складові професійної компетентності 

 

Міжособистісно комунікативна - здатність і готовність формувати гідне ставлення до 

надбань національної культури і виробництва у різних сферах і ситуаціях 

Концептуальна – здатність застосовувати природничо-наукові, математичні та інженерні 

знання для потреб виробництва 

Загально-професійна – здатність розробляти оптимальну технологію процесів 

проектування і виготовлення виробів легкої промисловості з урахуванням організації 

виробництва 

Спеціалізовано-професійна – здатність застосовувати новітні технології для  

проектування і виготовлення виробів легкої промисловості 

Мотиваційна – здатність і готовність до особистого розвитку в професійній діяльності 

D Результати навчання 

1.  РН А1 Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською свідомістю на 

основі етичного міркування; 

2.  РН А2 Уміння проявити обізнаність щодо вітчизняної історії та національних цінностей 

у різних сферах і ситуаціях. 

3.  РН В1 Уміння застосовувати природничо-наукові, математичні та інженерні знання на 

практиці; 

4.  РН В2 Уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в практичній 

діяльності; 

5.  РН В3 Уміння проводити експериментальні дослідження для потреб виробництва. 

6.  РН С1 Уміння застосовувати знання про різноманітність сировини та асортименту 

матеріалів для виготовлення виробів легкої промисловості; 
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7.  РН С2 Володіння основними закономірностями художньо-конструкторської проробки 

для виконання проектних рішень; 

8.  РН С3 Уміння розробляти оптимальну технологію виготовлення виробів легкої 

промисловості різного асортименту з використанням сучасного обладнання; 

9.  РН С4 Володіння економічними основами структурної і функціональної організації 

виробництва; 

10.  РН С5 Уміння розробляти технологічний процесу та координацію його впровадження; 

11.  РН С6 Уміння здійснювати метрологічну перевірку та проводити сертифікаційні 

дослідження для експертизи виробів; 

12.  РН С7 Уміння організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності і 

охорони праці. 

13.  РН D1 Уміння застосовувати методи конструювання, моделювання та стильового 

вирішення виробів легкої промисловості; 

14.  РН D2 Уміння застосовувати комп’ютерні технології для розробки нових виробів легкої 

промисловості; 

15.  РН D3 Уміння застосовувати у створенні художнього образу виробу в матеріалі 

основних законів і засобів композиції для реалізації його в матеріалі; 

16.  РН D4 Уміння застосовувати спеціалізовані комп’ютерні програми та адаптувати 

універсальні на основі знань методів та методик типового проектування взуття; 

17.  РН D5 Уміння адаптувати та застосовувати новітні технології  для виготовлення 

виробів різного асортименту та проектування гнучких техпроцесів на основі знань 

альтернативних методів оброблення; 

18.  РН D6 Уміння ініціювати, оцінювати та забезпечувати якість розробки 

конструкторсько-технологічної документації, використовуючи відповідну термінологію; 

19.  РН D7 Уміння самостійно генерувати ідеї при розробці проекту виробу легкої 

промисловості з урахуванням мобільності конструкторсько-технологічних рішень 

20.  РН Е1 Уміння визначати напрями прогресу для постійного опановування нових знань; 

21.  РН Е2 Володіння навичками консультування та мотивування прогресивної діяльності в 

галузі легкої промисловості. 

E Перелік навчальних дисциплін та їх анотації ** 
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Обов’язкові компоненти освітньої програми   

Перший рік 
Обов’язкові дисципліни  

Кредити 
ЄКТС 

Семестр 

О1 Вища математика 8 1,2 

О2 Хімія 9 1,2 

О3 Механіка 4 2 

О4 Інженерна і комп’ютерна графіка 8 1,2 

О5 Навчальна практика  4,5 2 

Другий рік    

Обов’язкові дисципліни   

О1 Вища математика 4 3 

О6 Фізика 4 3 

О7 Основи технології виробів 6,5 4 

О8 Основи проектування виробів 11 3,4 

О9 Матеріалознавство 11 3,4 

О10 Основи теплотехніки та тепломасопереносу 4 3 

О5 Навчальна практика 4,5 4 

Третій рік    

Обов’язкові дисципліни   

О7 Основи технології виробів 10,5 5,6 

О8 Основи проектування виробів 9 5,6 

О9 Матеріалознавство 5 5 

О11 Квалітологія виробів 4 6 

О12 Устаткування для виготовлення виробів 4 6 

Четвертий  рік    

Обов’язкові дисципліни   

О13 Безпека життєдіяльності  3 7 

О7 Основи технології виробів 5 7 

О14 Економіка і організація виробництва 4 8 

О15 Основи технічної творчості та патентознавства 4 8 

О16 Проектування підприємств 11 7,8 

О17 Виробнича практика 3 8 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 144  

Вибіркові компоненти освітньої програми 

 Вибіркові дисципліни 2 семестру 26,5 2 

 Вибіркові дисципліни 3 семестру 8 3 

 
 

Вибіркові дисципліни 4 семестру 7 

15 

12,5 

16 

4 
5 
6 
7 

Вибіркові дисципліни 5 семестру 

Вибіркові дисципліни 6 семестру 

Вибіркові дисципліни 7 семестру 

 Вибіркові дисципліни 8 семестру 11 8 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 96  
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 Загальний обсяг освітньої програми 240  

F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) та результатами 

навчання (компетентностями)  

 Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (додаток Л1) 

G Форми організації та технології навчання  

 

- організаційні форми: колективне та інтегративне навчання тощо 

- технології навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, 

інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) тощо 

Н Форми та методи оцінювання результатів навчання 

 

- види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. 

- форми контролю: усне та письмове опитування, диктант, твір,  тестові завдання, 

курсовий проект, графічна або  творча робота, портфоліо, творчий звіт тощо. 

- оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою 

– («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною – («зараховано»,  

«незараховано») 

 РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЛОК 

J Вимоги до вступу та продовження навчання 

 

Атестат повної загальної середньої освіти 

Решта  вимог визначаються правилами  прийому на освітньо-професійну програму 

бакалавра 

 

Вимоги до вступників 

 Високі навчальні досягнення ( загальний рейтинг студента) 

 Інтерес до проблем галузі «Легка промисловість» 

 Бажання отримати високий рівень професійної підготовки  

 Готовність розвивати уміння у галузі легкої промисловості 

 Здатність бути успішним в умовах конкурентного середовища 

K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 

 
Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та практичної 

підготовки, програми обміну та академічної мобільності студентів 

L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 

 

Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура 

університету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні 

проблемних ситуацій 

 
Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, проф-

орієнтаційні послуги 

 Інформаційний пакет спеціальності 

 

Бібліотека: 

 ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-ресурсів 

та баз даних; 

 інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами 

 консультування працівниками бібліотеки 

 
Навчальні ресурси: 

 довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів,  
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міжбібліотечні позики, відеотека; 

 продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 

 доступ до електронних журналів; 

 доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

 доступ до електронного навчального середовища Moodle; 

технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 
Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, 

проектування індивідуальних навчальних траєкторій  

 Персональне консультування 

M Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування  Технік-технолог, технік-конструктор, модельєр, керівник 

дільниці;  

 Лаборант, старший лаборант науково-дослідних структур 

підприємств і організацій   

2 Продовження освіти Можливість продовження навчання за програмами 

другого циклу  вищої освіти  (НРК –  7 рівень, FQ-EHEA  

– другий цикл,  ЕQF-LLL – 6 рівень) 

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання навчальних 

досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів 

 анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін 

 щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів) 

 періодичне оновлення освітньої програми 

 програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

 щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу 

 періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти 

 постійний моніторинг прогресу студентів 

 перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями  

 повторне оцінювання щонайменше 80 відсотків робіт 

 моніторинг статистики працевлаштування випускників 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

 Комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу  

 Постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти  

 Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального досвіду 

 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками  

 оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами 

 вихідне анкетування щодо якості програми 

 неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами  

 участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм 
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Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 

 використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі 

 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами 

 система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу 

 участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах 

 висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 
наукометричних виданнях  

 навчання в аспірантурі та докторантурі 

 відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам 

 установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів  

 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів 

P Індикатори якості освітньої програми 

 показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою 

 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми 

 рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості 

 показник працевлаштування випускників за фахом  

 акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією 

При створені цієї програми були використані такі джерела: 

 Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в галузі вищої 
освіти  

 Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів 

 Стандартизовані описи предметних галузей вищої освіти у сфері політики та міжнародних відносин  

 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації Академії педагогічних наук України / Авт.: 
В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К.: ДП 
“НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с. 

 Концепція і стратегія розвитку Хмельницького національного університету 

 



Анотації дисциплін  

МПН.01 Безпека життєдіяльності 
Тип  дисципліни Обов’язкова 
Цикл Природничо-наукової підготовки 

Мова навчання Українська 
Рік навчання 2-ий курс 

Семестр 7 

Кредити ЄКТС 3,0 
Форми навчання, для яких читається дисципліна денна 
 

Результати навчання 
уміти: грамотно вирішувати питання безпеки життєдіяльності під час створення нових технологічних 

процесів та обладнань, при змінах існуючої технології та модернізації діючого обладнання при виникненні 

надзвичайних ситуацій; самостійно приймати правильні рішення в виробничих умовах; використовувати в 
практичній діяльності досягнення науки та техніки в галузі безпеки життєдіяльності; впроваджувати у 

виробництво систему стандартизації з безпеки життєдіяльності; користуватися приладами і апаратурою та 

визначати основні санітарно-технічні параметри виробничого середовища; надати першу медичну допомогу 

потерпілим. 
володіти: законодавством про охорону праці, безпеку життєдіяльності та цивільний захист;методами 

виявлення потенційних виробничих та невиробничих небезпек та шкідливостей; системою стандартів безпеки 

життєдіяльності та праці;правилами проведення та порядком розслідування виробничих нещасних випадків, 
методами надання першої допомоги;засобами захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, 

стихійного лиха;основними правилами надання долікарської допомоги. 
 

Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): матеріалознавство, основи технології 
виробів, основи проектування виробів. 

 

Зміст навчальної дисципліни:Класифікація джерела і основні чинники небезпек. Поняття, класифікація та 
визначення ризику. Класифікація аналізаторів людини і їх спільні властивості. Психологічні властивості 

людини та психологічні чинники небезпеки. Причини виникнення екологічної кризи і наслідки забруднення 

середовища. Загальна класифікація надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 
Долікарська допомога. Правові та організаційні основи охорони праці. Основні вимоги до повітряного 

середовища, заходи по боротьбі з забрудненням повітря шкідливими речовинами. Цивільний захист, 

надзвичайні ситуації, оповіщення населення, моніторинг надзвичайних ситуацій, дозиметричний контроль, 

захист населення і територій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. 
 

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год., самостійної роботи 41 год.; разом 
75 год. 
 

Методи викладання словесні (розповідь, бесіда, пояснення); лабораторні (дискусії, навчальні ігри, casestudy 

(метод практичних ситуацій)); наочні (ілюстрування навчального матеріалу, показ слайдів) 
 

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмове  опитування 

(тестування), самоконтроль 
 

Вид семестрового контролю   залік 

Навчальні ресурси: 
Основна література 
1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2003. 

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів.: Афіша, 2004. 
3. Пістун І.П., Пігуснюк В.Д., Березовецький А.П. Безпека життєдіяльності. - Вид.: Світ, 1994. 

4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 487 с. 

Викладачі: д.т.н., проф. Калда Г.С. 



 

МПН.02 Вища математика 

Тип дисципліни Обов’язкова 

Цикл Математичної та природничо-наукової 
підготовки 

Мова навчання Українська 

Рік навчання 1-2 курси 

Семестр 1-3 

Кредити ЄКТС 12,0 

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна 

 
Результати навчання  

 
вміти: виконувати математичні перетворення та розрахунки, застосовуючи основні поняття та методи, 
формувати математичні моделі задач та обирати відповідні методи та алгоритми їх дослідження, аналізувати 
отримані розв'язки та результати, користуватись довідковою літературою, самостійно опрацьовувати окремі 
питання дисципліни 
володіти: основними розділами вищої математики в рамках програми; суттю основних понять, тверджень, 
теорем; принципами побудови математичних моделей процесів та задач; методами дослідження моделей та 
розв'язування задач.  
 
Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема) механіка, матеріалознавство, основи технології 

виробів, основи проектування виробів. 
 
Зміст навчальної дисципліни (розділи) 
Визначники. Елементи теорії матриць. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. n - вимірний векторний 
простір. Елементи векторної алгебри. Лінії на площині. Елементи аналітичної геометрії в просторі. Криві та 
поверхні другого порядку. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення функції однієї змінної, 
диференціальне числення функції кількох змінних, невизначений інтеграл, визначений інтеграл, 
диференціальні рівняння та їх системи, числові та функціональні ряди, кратні, криволінійні та поверхневі 
інтеграли, теорія поля, теорія функції комплексної змінної, рівняння математичної фізики, елементи 
операційного числення, дискретне перетворення Лапласа, теорія ймовірностей, математична статистика. 
 
Запланована навчальна діяльність: лекцій 52 год., практичних занять 104 год., самостійної роботи 204 год.; 
разом 360 год. 
 
Методи викладання  словесні, наочні, практичні, проблемні, інтерактивні методи, використання 
інформаційних технологій, математичне моделювання, тестування, захист проектів і розробок. 
 
Методи контролю і оцінювання  навчальних досягнень: усне опитування, письмові самостійні та 
контрольні роботи, колоквіуми. 
 
Вид семестрового контролю 1, 2, 3 семестр - іспит 
 
Рекомендована література 

1. Рудницький В.Б., Грипинська Н.В., Кучерук О.Я., Мороз В.В. Вища математика у вправах і задачах: 
Навчальний посібник для студентів економічних та технологічних спеціальностей вузів. Хмельницький: ТУП, 

2004. – 130 с. 

2. Жлуктечко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика, частина 2, КНЕУ, 2005. 

– 362с. 
3. Теорія ймовірностей і математична статистика: програма курсу, методичні вказівки та завдання 

контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей/ Г.Я. Стопень, В.Б. Рудницький, О.А. 

Поплавська. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 165 с. 
4. Теорія ймовірностей і математична статистика. Методичні вказівки та завдання контрольних робіт для 

студентів заочної форми навчання. Частина 2 / укл. Горецький В.Е., Торгова Л.В., Рудницький В.Б.  

Хмельницький: ТУП, 1999. – 113 с. 
Викладачі: ст. викладач Максимчук Д.М. 



 

МПН.03 Фізика 

Тип  дисципліни Обов’язкова 

Цикл Математичної та природничо-наукової 
підготовки 

Мова навчання Українська 
Рік навчання 2-ий курс 

Семестр 3 

Кредити ЄКТС 4,0 
Форми навчання, для яких читається дисципліна денна 
Результати навчання  

уміти: користуватись сучасним науковим апаратом навчальної і науково-технічної 
літератури; самостійно і ефективно працювати з навчальною та науковою інфрмацією; формулювати 
мету, завдання і обгрунтувати метод експериментального дослідження;  складати схеми 
експериментальної установки; самостійно проводити експеримент, якісно і кількісно оцінювати його 
результати; вирішувати проблему різними методами; встановлювати логічні зв’язки між явищами і 
процесами; інтерпретувати результати дослідження за допомогою графіків, схем та таблиць; 
користуватись сучасним апаратом статистичної обробки результатів експерименту; аналізувати, 
узагальнювати результати експериментального дослідження; робити грунтовні логічні висновки, 
вносити раціоналізаторські пропозиції; аналізувати конструкторське вирішення експериментальної 
установки і обгрунтовувати нове технічне рішення; розв’язувати комплексні завдання, пов’язані з 
майбутньою професійною діяльністю; виділяти головне, систематизувати здобуті знання; 
здійснювати самоуправління процесом навчання (уміння планувати роботу, раціонально 
організовувати її виконання, здійснювати самоконтроль і уміння працювати у відповідному темпі); 
застосовувати закони фізики для розв’язання практичних завдань. 

- володіти: фізичними термінологіями, законами і одиницями вимірювання.  
Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): вища математика, механіка, матеріалознавство, 

основи технології виробів, основи проектування виробів. 
Зміст навчальної дисципліни: Кінематика і динаміка класичної механіки. Робота та енергія. 
Основи теорії відносності. Молекулярно-кінетична теорія і термодинаміка. Електричне поле та 
електричний струм. Магнітне поле та електромагнітна індукція. Коливання і хвилі. Хвильова оптика. 
Квантові явища. Корпускулярно-хвильовий дуалізм властивостей матерії. Основи 
фізики твердого тіла. 
Запланована навчальна діяльність лекцій 34 год., лабораторних занять 17, практичних 17 год., 
самостійної роботи  52 год.; разом 120 год. 
Методи викладання словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (лабораторні роботи, 
розв’язування задач); наочні (ілюстрування навчального матеріалу). 
Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмове  опитування 
(тестування, контрольні роботи) захист лабораторних робіт. 
Вид семестрового контролю   іспит .  

Навчальні ресурси: 
1. Голонжка В.М., Дроздовський В.Б., Костишина Г.І. Фізика. Курс лекцій. Хмельницький: 

ХНУ, 2012.531с. 

2. Загальна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1. Хмельницький. ТУП, 

2001, 62с. 

3. Загальна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 11. Хмельницький. 

ТУП, 2001, 42с. 

4. Загальна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 111. Хмельницький,  

ТУП. 2002, 69с. 

5. Загальна фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1V. Хмельницький,  

ТУП. 2002, 69с. 

6. В.М. Голонжка, В.Б. Дроздовський. Фізика. Збірник задач для контрольних робіт та 

колоквіумів. Хмельницький: ТУП, 2002.-50с. 
Викладач: ст. викл. Ткачук А.В.  



 
Код (шифр дисципліни з навчального плану) МПН.04 
Назва дисципліни Хімія 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Рік навчання Перший  
Семестр Перший та другий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 9 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 
Результати навчання  

- уміти: пояснювати хімічні явища, процеси, реакції на основі знань основних законів хімії; складати 

рівняння різних типів реакцій неорганічних і органічних сполук, в тому числі кислотно-основної взаємодії, 

гідролізу солей, окисно-відновних та за участю органічних речовин; складати формули неорганічних і 
органічних сполук різних класів, називати сполуки за міжнародною номенклатурою, використовувати 

теоретичні положення для розв’язування практичних задач, в тому числі розрахункових; 

- володіти: технікою хімічного експерименту, методикою самостійного виконання лабораторних 
дослідів та узагальнення спостережень і фактів. 
 
Перереквізити та кореквізити вихідна дисципліна, СВ.05 Фізико-хімія полімерів, ПП.05 Матеріалознавство. 
 
Зміст навчальної дисципліни Основні закони хімії. Класи неорганічних сполук. Будова речовини. 
Термодинаміка, кінетика, рівновага. Дисперсні системи. Окисно-відновні реакції і процеси, хімічні джерела 
струму, електроліз. Комплексні сполуки. Властивості металів, неметалів та їх сполук. Теорія хімічної будови 
О.М. Бутлерова. Класифікація органічних сполук, ряди, класи, функціональні групи. Поняття про гомологічні 
ряди. Формули сполук. Структурна ізомерія. Ациклічні сполуки (алкани, алкени, алкіни, алкадієни), їх 
добування і властивості. Одно- і багатоатомні спирти. Альдегіди і кетони. Органічні кислоти і їх похідні. 
Нітросполуки і аміни. Амінокислоти і білки. Вуглеводи. Ароматичні сполуки і їх похідні. Гетероциклічні 
сполуки. 
 
Запланована навчальна діяльність лекцій 35 год., лабораторних занять 87 год., самостійної роботи 148 год.; разом 
270 год. 
 
Методи викладання словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (лабораторні роботи); наочні 
(ілюстрування навчального матеріалу, показ слайдів, демонстрування практичних прийомів виконання робіт).  
 
Форми та критерії оцінювання усне опитування, письмове опитування (контрольні роботи, тестування), 
захист лабораторних робіт, самоконтроль. 
 
Вид семестрового контролю   іспит.  
 
Навчальні ресурси 

1. Основи загальної хімії / За ред. В.С.Телегуса. – Л.: Світ, 2000. 
2. Ткачук Г.С., Бубенщикова Г.Т. „Збірник вибраних задач із загальної хімії”. – Львів, 2009.  

3. Хімія. Лабораторні роботи для студентів нехімічних напрямів підготовки / Г.Т. Бубенщикова, С.А. 

Карван. – Хмельницький: ХНУ, 2010. 
4. Кириченко В.І.  Загальна хімія: Навч. посіб. – К.: Вища шк. 2005. 

5. Домбровський А.В., Найдан В.М., Органічна хімія, К.; Вища школа, 1992. 

6. Мартинов М.О. Курс органічної хімії, К.,: Вид. Київського університету, 1983. 
7. Органічна хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку освіти 

“Легка промисловість”, Хмельницький, : ТУП, 2003. 

8. Модульне середовище для навчання MOODLE. 
 
Викладачі: докт. техн. наук, професор Карван С.А., канд. техн. наук, доцент Ткачук Г.С. 



 

МПН.05 Механіка 
Тип дисципліни Обов’язкова 
Цикл Математичної та природничо-наукової 

підготовки 
Мова навчання Українська 
Рік навчання 1 курс 
Семестр 2 
Кредити ЄКТС 4,0 
Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна 
 
Результати навчання  

- уміти: застосовувати отримані знання для розв’язання відповідних конкретних задач; професійно 
використовувати методи розв’язання класичних задач теоретичної механіки та математики 

- володіти: термінологією і методами розв’язання конкретних задач. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: інженерна і комп’ютерна графіка; вища 
математика; фізика. 
 
Зміст навчальної дисципліни: В’язі та їх реакції. Момент сили, пара сил. Збіжна система сил. Довільні 
плоска та просторова системи сил та умови їхньої рівноваги. Тертя. Кінематика точки. Кінематика 
найпростіших рухів тіла. Складний рух точки. Динаміка точки Загальні теореми динаміки матеріальної точки. 
Теореми динаміки системи. Принцип Даламбера. 
 
Запланована навчальна діяльність: лекцій 18 год., лабораторних занять 36 год., практичних занять 18 год., 
самостійної роботи 48 год.; разом 120 год. 
 
Методи викладання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (практичні заняття, лабораторні 
роботи); наочні (ілюстрування навчального матеріалу за допомогою слайдів PowerPoint, розміщених у 
модульному середовищі). 
 
Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень: усне опитування (вихід до дошки); письмове 
опитування за матеріалом лекцій (тестування) ; виконання лабораторних робіт (ЛР) ; захист ЛР (контрольні 
роботи) ; самоконтроль. 
 
Вид семестрового контролю: екзамен (2 сем.). 
 
Рекомендована література 

1. Павловський М.А. Теоретична механіка: Підручник, – К.: Техніка, 2002. – 512 с. 
2. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М. 1986. – 416 с. 
3. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: Учеб. пособие. 38-е изд., стереотипное / Под ред. 

В.А. Пальмова, Д.Р. Меркина. – СПб.: Издательство "Лань", 2001. – 448 с. 
4. Теоретична механіка: методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерно-технічних 

напрямів підготовки (електронний аналог друкованого видання) / Дорофєєв О.А. – Хмельницький: 
ХНУ, 2015. – 106 с. 

 
 
Викладач: канд. техн. наук, доцент Дорофєєв О.А.  



 
МПН.06 Інженерна і комп’ютерна графіка 
Тип  дисципліни Обов’язкова 
Цикл Математичної та природничо-наукової підготовки 
Мова навчання Українська 
Рік навчання 1 курс 
Семестр 1–2 
Кредити ЄКТС 8 
Форми навчання, для яких читається 
дисципліна 

денна, заочна, дистанційна 

Результати навчання: 
- уміти: виконувати графічні побудови та оформлювати конструкторську документацію відповідно до вимог 

ЄСКД; проставляти розміри на кресленнях геометричних фігур та деталей; зображати геометричні тіла та 

предмети в різних проекційних системах; уявляти форму і положення предметів у просторі за їх проекційним 
зображенням; будувати проекції поверхонь, розв'язувати позиційні і метричні задачі; будувати розгортки 

простих та комбінованих поверхонь; будувати види, розрізи та перерізи предметів; виконувати ескізи та 

робочі креслення деталей з натури; виконувати креслення роз’ємних і нероз’ємних з’єднань деталей; читати і 
виконувати  складальні креслення вузлів; виконувати креслення в інженерних графічних редакторах; 

- володіти: проекційним методом побудови зображень геометричних тіл; способами перетворення 

проекцій; правилами побудови зображень кривих ліній та поверхонь; алгоритмами розв'язання позиційних 
задач з поверхнями та побудови їх розгорток; методикою побудови стандартних аксонометричних проекцій; 

правилами побудови проекційних зображень,  виконання ескізів та робочих креслень деталей, зображення 

різьб  та з'єднань деталей, виконання і оформлення складальних креслень; інтерфейсом та методикою 

формування і редагування комп’ютерних креслень.  

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: елементарна і вища математика; інформатика; 
малюнок і основи художньої графіки; вступ до фаху 

Зміст навчальної дисципліни: Графічні побудови і стандарти. Проекційні системи. Епюри елементарних 
об’єктів і поверхонь. Позиційні та метричні задачі. Розгортки і аксонометричні проекції. Проекційні зображення. 
Ескізи і робочі креслення деталей. Різьба та різьбові деталі і з’єднання. Виконання читання і деталювання 
складальних креслень. Комп’ютерні креслення в графічному редакторі. Середовище і методика об’ємного 
моделювання. Параметричні малюнки.  

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 36 год.,  практичних занять 52 год., 
самостійної роботи 135 год.; разом 240 год. 

Методи викладання словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (лабораторні, практичні, 
розрахунково-графічні роботи); наочні (ілюстрування матеріалу плакатами, слайдами, комп’ютерними 
моделями і натурними макетами). 

Методи контролю і оцінювання навчальних досягнень усне опитування, письмове  опитування 
(тестування), захист лабораторних робіт, розрахунково-графічні завдання, самоконтроль. 

Вид семестрового контролю   залік (1,2 сем.).  

Рекомендована література 
1. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є.Михайленко та інші.- К: Каравела, 2010. - 360с. 
2. Інженерна і комп’ютерна графіка. Бланк-конспект лекцій /П.В. Блажієвський.- Хмельницький: ХНУ, 

2012.— 66с. 
3. Блажієвський П.В. Основи комп’ютерного конструювання одягу. Методичні вказівки. - Хмельницький 

ТУП 2005 - 50с .  

Викладач: канд. техн. наук, доцент Блажієвський П.В.  



 

Код (шифр дисципліни з навчального плану) ПП 01 

Назва дисципліни Квалітологія виробів 
Тип дисципліни  Обов’язкова  
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 
Рік навчання третій 

Семестр 6 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 
 

Результати навчання 

 уміти: працювати з нормативними документами зі стандартизації; визначати обов'язкові і 

рекомендовані показники якості взуття; визначати дефекти і давати їм характеристику; визначати сорт взуття; 

визначати рівень якості продукції та похибки технічних вимірювань. 

  володіти: категоріями нормативних документів зі стандартизації та види стандартів; загальними 

вимогами до побудови, оформлення та змісту стандартів; факторами, що впливають на якість взуття; 
обов’язковими і рекомендованими показники якості взуття; кількісною оцінкою показників якості; 

організаційними формами технічного контролю; дефектами, що виникають у взутті при його виробництві та 

методику визначення сорту взуття; похибками технічних вимірювань. 

 
Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): матеріалознавство, основи технології 
виробів, основи проектування виробів. 

 
Зміст навчальної дисципліни категорії нормативних документів з стандартизації; види стандартів; 

вітчизняні системи стандартів; визначення і характеристика дефектів шкіряного взуття; контроль якості 

продукції на взуттєвих підприємствах; організаційні форми технічного контролю за якістю продукції; методи 

визначення показників якості взуття; статистичні методи управління контролем якості продукції; оцінка рівня 

якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації; метрологічне забезпечення якості 
продукції. 
 

Запланована навчальна діяльність лекцій 18 год., лабораторні заняття 36 год., самостійна робота 
84 год., разом 120 год. 

 
Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (розгляд наочних зразків, 
дискусія), наочні методи (слайди). 

 
Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування. Критерії оцінювання наведені у 
робочій програмі дисципліни та MOODLE. 
Вид семестрового контролю залік (6 семестр). 

Навчальні ресурси:  

1. Шаповал М.І. Основи стандартизації управління якістю та сертифікації: Підручник. Шаповал М.І. 
- К., 1997. - 150 с. 

2. Павлов В.І:, Павліха Н.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: 

Навчальний посібник\ Павлов В.І:, Павліха Н.В. - Луцьк: Надстир'я, 2002. - 252 с. 
3.  Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. –М.: Изд-во стандартов, 

1990. 

4. Стандарти України: Покажчик: У 2-х т. / За заг. ред. В.Л. Іванова. - Львів: Леонорм, 2001. 
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. 

Викладач: к. т. н, ст.викл. Надопта Т.А. 



 
 Код (шифр дисципліни з навчального плану) ПП 02 
Назва дисципліни Основи технології виробів 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 
Рік навчання Другий, третій, четвертий 
Семестр 4, 5, 6, 7 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 22,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

Результати навчання 

уміти: розробляти оптимальні схеми розкрою матеріалів; обґрунтовувати способи та 

оптимізувати технологічні параметри скріплення деталей; обґрунтовувати способи та оптимізувати 

технологічні параметри формування виробів та напівфабрикатів; використовувати сучасні 

досягнення у вдосконаленні діючих та розробці нових технологічних процесів; спроектувати 

технологічний процес розкрою (розрубу) матеріалів, обробки деталей верху і низу взуття, складання 

заготовок і взуття; 

володіти: використовуючи сучасні досягнення у галузі, удосконалювати діючі та розробляти 

нові технологічні процеси розкрою (розрубу) матеріалів, обробки деталей верху і низу взуття, 

складання заготовок і взуття. 

Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): вища математика, інженерна і 

комп’ютерна графіка, теоретична механіка-опір матеріалів, основи теплотехніки і 

тепломасопереносу, основи проектування виробів. 

Зміст навчальної дисципліни проектування технологічних процесів розкрою матеріалів, які 

використовуються для виготовлення взуття; процеси зволоження та сушки; клейові скріплення 

деталей; новітні методи виробництва; проектування технологічних процесів обробки деталей верху 

та низу; проектування технологічних процесів складання заготовок різних конструкцій; 

проектування технологічних процесів формування виробів різними методами; проектування 

технологічних процесів складання взуття різних методів кріплення. 
Запланована навчальна діяльність лекцій 123 год., лабораторні заняття 193 год., самостійна робота 
344 год., разом 660 год. 

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна 

робота, індивідуальні завдання), наочні методи (ілюстрування зразків, демонстрування слайдів). 

Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування, захист індивідуального завдання, 

захист курсової роботи. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю  іспит. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Коновал В.П. Універсальний довідник взуттєвика : навчальний посібник / В.П. Коновал, С.С. 

Гаркавенко, Л.Т. Свістунова. – К. : Лібра, 2006. – 720 с. 

2. Нестеров В.П. Проектування процесу виробництва взуття, ‒ Київ: НМК ВО, 1992. – 302 с. 

3. Раяцкас В.Л., Нестеров В.П. Технология изделий из кожи. Ч. 2. М., Легпромбытиздат, 1988. ‒ 320 

с. 

4. Справочник  обувщика  (Технология) / авт. – уклад.  Е. Я. Михеева,  Г. А. Мореходов, Т. П. 

Швецова и др., – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 416 с. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. 

6. Модуль дистанційного навчання  

Викладач:  канд. техн. наук, доцент Лобанова Г.Є.,. канд. техн. наук, доцент Солтик І.Т.,. канд. техн. 

наук, професор Домбровський А.Б. 
 



  
 

Код (шифр дисципліни з навчального плану) ПП 03 
Назва дисципліни Основи проектування виробів 
Тип дисципліни  Обов’язкова  
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Рік навчання Другий, третій 
Семестр 3, 4, 5, 6 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 20,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

Результати навчання 
уміти: виконувати антропометричні дослідження стопи з врахуванням її анатомічної будови і 

біомеханіки; визначити раціональні форморозміри деталей та конструкції швів для їх з’єднання; підбирати 

пакети деталей взуття з метою забезпечення його комфортності; розраховувати техніко-економічні показники 

спроектованої моделі взуття; градирувати серію шаблонів деталей взуття; 
володіти: практичними навичками з проектування виробів із шкіри, серійного градирування шаблонів 

деталей взуття, розрахунку техніко-економічних показників виготовлення взуття, побудови розмірно-
повнотного асортименту взуття. 
Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): політична економія, мікроекономіка, гроші і 
кредит, статистика, економіка підприємства, міжнародна економіка. 
Зміст навчальної дисципліни Макроекономіка як наука: її предмет і завдання. Макроекономічні показники в 
системі національних рахунків. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Споживання, заощадження та 
інвестиції в макроекономіці. Модель мультиплікатора та акселератора. Грошовий ринок та монетарна 
політика. Ринок праці та соціальна політика. Макроекономічна рівновага та її моделі. Фіскальна політика 
держави. Інфляція: фіскальні та грошові аспекти. Макроекономічна нестабільність та циклічність розвитку 
економіки. Довгострокове економічне зростання та економічний розвиток. Макроекономічна політика у 
відкритій економіці.  
Запланована навчальна діяльність лекцій 87 год., лабораторні заняття 176 год., самостійна робота 337 год., 
разом 600 год. 
Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (обґрунтування вибору методики 
проектування, проектування виробів із шкіри, розрахунок необхідних параметрів проектування, дискусія), 
наочні методи (слайди, плакати, макети, зразки виробів із шкіри та їх деталей, оснастки для виготовлення 
взуття). 
Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування, захист індивідуального завдання, захист 
курсового проекту. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та MOODLE. 
Вид семестрового контролю: 3, 4, 6 семестри – іспит, 5 семестр - залік. 
Навчальні ресурси: 

1. Анатомія людини: О.М.Очкуренко, О.В.Федоров. – К.: Вища школа,1992. 
2. Бегняк В.І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: Навч. посібник. – Хмельницький: 

ТУП, 2002. – 259 с. 
3. Практикум з конструювання і проектування взуття : навч. посібник / за заг. ред. В.І. Бегняк. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – 251 с. 

4. В.С.Макарова. Моделирование и конструирование обуви и колодок. – М.: Легпромбытиздат, І987. 
5. В.Х.Лиокумович. Конструирование обуви по индивидуальным заказам. – М. :  Легкая и пищевая 

пром-сть, 1984. – с.112 
6. Справочник обувщика. Проектирование обуви, материалы /Под ред. А.Н. Калиты. – М. : 

Легпромбытиздат, 1988. – с.432 
7. Половников И.И., Фарниева О.В. Проектирование спортивной обуви. – М. : Легпромбытиздат, 1987. – 

с.127 
8. Модульне середовище для навчання MOODLE. 
9. Модуль дистанційного навчання  

 
Викладачі: канд. техн. наук, професор Домбровський А.Б., канд. техн. наук, старший викл. Надопта Т.А., 
канд. техн. наук, доцент Михайловська О.А.  



 

 

Код (шифр дисципліни з навчального плану) ПП 04 

Назва дисципліни Основи технічної творчості та 
патентознавства 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Рік навчання Четвертий 

Семестр 8 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання: 

- уміти: 

 виконати постановку задачі удосконалення технічного об’єкту; 

 використовувати методи активізації творчого мислення (аналогії, інверсії, асоціативні, мозкової атаки, 

морфологічного аналізу); 

 виконати патентний пошук; 

 оформити заявки на винахід і промисловий зразок. 

- володіти: 

 основними поняттями і термінами техніки і технічної творчості; 

 методологією вирішення винахідницьких задач. 

 

Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): основи наукових досліджень, основи технології 

виробів, інженерна і комп’ютерна графіка, основи проектування виробів. 

 
Зміст навчальної дисципліни: Творчість. Основні поняття і терміни техніки. Види творчої діяльності. 

Діалектика технічних об’єктів. Закономірності розвитку технічних об’єктів. Методи інженерної творчості. 

Постановка задачі удосконалення технічного об’єкту. Методи активізації технічної творчості. Психологічні 
особливості науково-технічної творчості. Роль колективу в науково-технічній творчості. Вирішення 

винахідницьких задач. Використання типових прийомів для подолання технічних протиріч. Порядок 

оформлення заявки на промисловий зразок. Патентна документація та її особливості. 

 

Запланована навчальна діяльність лекцій 16 год., лабораторні заняття 32 год., самостійної роботи 72 год.; 

разом 120 год. 

 
Методи викладання лекції, пояснення, бесіда, лабораторні заняття. 

 

Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування. Критерії оцінювання наведені у робочій 
програмі дисципліни та МООDLE. 

 

Вид семестрового контролю залік 

 

Навчальні ресурси: 

1. Методи та засоби досліджень. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / О.Д.   

Казмірчук  - Хмельницький. ХНУ, - 2010. 

2. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницький : 

ТУП. – 2003. 

3. Модульне середовище для навчання МООDLE.  

4. Модуль дистанційного навчання. 

 
Викладач: канд.. техн. наук, доцент Солтик І.Т. 



 

Код (шифр дисципліни з навчального плану)  ПП05 
Назва дисципліни Матеріалознавство  
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Рік навчання Другий, третій  
Семестр 3,4,5  
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 16 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 
Результати навчання 

уміти: оцінювати властивості та якість матеріалів; формулювати вимоги до матеріалів; обґрунтовано 

вибирати матеріали та їх пакети залежно від призначення виробу та умов його роботи 

володіти: знаннями про будову, властивості та асортимент натуральних, штучних та синтетичних шкір, 

текстильних та інших основних та допоміжних матеріалів; знати основи їх виробництва; показники якості 

матеріалів та методи визначення фізичних та механічних властивостей. 
 

Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): фізхімія полімерів, прикладна механіка, 

основи теплотехніки та тепломасопереносу. 

Зміст навчальної дисципліни Класифікація матеріалів та їх будова. Основи виробництва взуттєвих 

матеріалів. Фізичні та механічні властивості матеріалів. Конфекціювання матеріалів. 
 

Запланована навчальна діяльність лекцій 87 год., лабораторні заняття 122 год., самостійна робота 271 
год., разом 480 год. 
 

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, розгляд 
ситуацій, дискусія), наочні методи (слайди). 
 

Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування, захист лабораторних робіт, захист 
курсової роботи. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю  іспит в 3,4,5 семестрах. 
 

Навчальні ресурси: 

1. Зурабян К.М. и др. Материаловедение изделий из кожи.-М.: Легпромбытиздат, 1988. – 359 с. 

2. Матеріалознавство. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина 1.1998, Укладач Цимбалюк 

В.М. - 35 с. 
3. Лабораторний практикум «Матеріалознавство. Механічні властивості»./ Цимбалюк В.М. – 

Хмельницький: ХНУ, 2014. - 43 с. 
 

Викладач: канд. техн.. наук, доцент Цимбалюк В.М.  



 
Код (шифр дисципліни з навчального плану) ПП.06 
Назва дисципліни Економіка і організація виробництва 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Рік навчання Четвертий 
Семестр восьмий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 
Результати навчання 

- уміти:- основи підприємницької діяльності, персонал підприємства, основні виробничі фонди, 
оборотні кошти підприємства, інвестиційні ресурси, продуктивність праці, її показники, собівартість 
продукції, ціни на продукцію, фінансові результати підприємства та ефективність діяльності підприємства; 

- володіти: виконувати економічні розрахунки, розв”язувати проблемні ситуації з поданими до них 
рекомендаціями, володіти інструментарієм оцінювання результативності та ефективності діяльності 
підприємства, обгрунтовівати джерела, форми фінансування та інвестування розвитку підприємства. 
 
Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): основи технології виробів, основи проектування 
виробів, матеріалознавство.  
 

Зміст навчальної дисципліни Предмет і метод економіки виробництва. Основні фонди. Інвестиційні 

ресурси. Оборотні кошти. Персонал підприємства. Продуктивність праці. Витрати на продукцію. 

Прибутковість підприємства. Рентабельність ресурсів і продукції. Основи ціноутворення на підприємстві. 
Форми суспільної організації виробництва. 
 
Запланована навчальна діяльність лекцій 32 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 56 год., 
разом 120 год. 
 
Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (рішення задач, виконання 
планування, дискусія), наочні методи (слайди). 
 
Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування. Критерії оцінювання наведені у робочій 
програмі дисципліни та MOODLE. 
 
Вид семестрового контролю залік. 
 
Навчальні ресурси: 

1. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-
є вид. – К.: Каравела, 2006. – 584 с. 

2. Економіка підприємства: Навч.посіб. / За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с. 

3. Швець Л.П., Доберчак Н.І. Економіка виробництва: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 
2010. 258 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE 
 

Викладачі: канд. техн. наук, доцент Сачинська Л.В. 
 
 



 
Код (шифр дисципліни з навчального плану) ПП.07 
Назва дисципліни Основи теплотехніки і 

тепломасопереносу 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Рік навчання другий 
Семестр третій 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання  
уміти: вести розрахунки теплоти, роботи, теплоємності, коефіцієнтів теплопровідності, 

температуропровідності, теплопередачі, вибирати матеріал для теплової ізоляції, зображати термодинамічні 

процеси в р-v Т-s, h-s - діаграмах, вести розрахунки за допомогою h-s - діаграми водяної пари і h-d - вологого 
повітря, записувати загальні математичні вирази термодинамічних процесів і теплопередачі для конкретних 

процесів і умов, змінювати геометричні образи циклів і схем теплових машин, визначати фізичну суть і 

розмірність термодинамічних параметрів і констант. 
володіти: фізичну суть теплових явищ і процесів, які вивчаються, формулювання законів термо-

динаміки, визначення основних термодинамічних параметрів стану і процесів, методи розрахунків теплоти і 

роботи, теплопередачі, визначення і розмірності основних термодинамічних величин. 
Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема):: фізика, хімія, механіка, матеріалознавство. 

Зміст навчальної дисципліни  Основні поняття і визначення технічної термодинаміки. Закони 

технічної термодинаміки. Методи розрахунків теплоти. Основи теплопровідності, конвективного теплообміну 

і теплообміну випромінюванням. Методи теплових розрахунків теплопередачі через плоску і циліндричну 
стінку. Основи масообміну. Практичне застосування одержаних знань до конструювання одягу і взуття, 

оцінки їх теплозахисних властивостей.  

Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., лабораторних занять 17 год. самостійної роботи 86 
год.; разом 120 год 

Методи викладання словесні (розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота),  наочні 

методи (стенди, електрифіковані стенди), робота в групі 

Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування або контрольна робота, захист 
лабораторних робіт 

Вид семестрового контролю залік 
Навчальні ресурси: 

Свідерський В.П., Пасічник О.А., Сорокатий Р.В. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 1. Технічна 
термодинаміка. Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей. -Хмельницький: ТУП, 
2002. - 118 с. 

Свідерський В.П., Пасічник О.А. Теоретичні основи теплотехніки. Частина 2. Основи тепломасообміну. 
Конспект лекцій для студентів інженерно - технічних спеціальностей. Хмельницький : ТУП, 2003. – 111с. 

 Свідерський В.П., Сіренко Г.О., Яремчук В.С. "Теоретичні основи теплотехніки" і "Основи 
теплотехніки і тепломасообмін" Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуальних завдань для 
інженерно - технічних і технологічних спеціальностей. Хмельницький: ТУП, 2003. - 87 с. 

Викладач: канд. техн. наук, доцент Свідерський В.П. 
 



 
Код (шифр дисципліни з навчального плану) ПП.08 
Назва дисципліни Устаткування для виготовлення 

виробів 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Рік навчання третій 
Семестр шостий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

Результати навчання 
уміти: аналізувати технологічні розрахунки; аналізувати конструкції та роботу технологічного 

устаткування для діагностування і оцінки працездатності машин; проводити технологічні регулювання з 

можливим розбиранням та складанням окремих вузлів для усунення несправностей; розробляти засоби малої 

механізації. 
володіти: моделі і конструкції типових робочих інструментів і приводних механізмів, які складають 

основу конструкції машин; технологічні і технічні характеристики машин більш якісної роботи устаткування і 

використання його для виконання існуючих задач. 
Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): інженерна та комп’ютерна графіка, 

механіка, основи теплотехніки та тепломасопереносу, основи технології виробів, проектування підприємств.   

Зміст навчальної дисципліни: Устаткування експериментальних цехів. Устаткування підготовчих 
виробництв. Устаткування розкрійних виробництв. Стрічкові машини, лінії та автомати в розкрійному 

виробництві. Модель швейної машини і структура головки швейної машини. Класифікація та позначення 

швейних машин. Механіка роботи виконавчих інструментів швейної машини – голки. Механізм приводу. 

Ниткопритягувач. Типи ниткопритягувачів.  Траєкторія руху. Діаграма подачі нитки і аналіз робочого процесу 
ниткопритягувача. Механіка роботи систем переміщення тканини в процесі її з’єднання. Типи і схеми 

транспортерів матеріалів, їх аналіз роботи в технологічних задачах. Силове навантаження на рейковий 

механізм в процесі переміщення матеріалів. Типові механізми переміщення матеріалів і типові системи 
регулювання довжини стібка. Особливості конструкції і роботи машин ланцюгового переплетення. Робота голки, 

петельника подачі ниток і переміщення матеріалів в машинах одно, двох  і багатониткових ланцюгових 

переплетень. Механіка роботи робочих інструментів і механізмів машин напівавтоматичної та автоматичної 

дії.  Загальні відомості по експлуатації машин. Основні несправності в роботі швейних машин і причини їх 
виникнення. Приводні пристрої і органи керування. Устаткування волого-теплових процесів.  

Запланована навчальна діяльність лекцій 36 год., лабораторних роб. 36 год. самостійної роботи 48 

год., разом 120 год. 
Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторна робота, 

практична робота),  наочні методи (відеофільми, слайди), робота в групі. 
Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування, захист. Критерії оцінювання наведені у робочій 
програмі дисципліни та MOODLE. 

Вид семестрового контролю іспит 
Навчальні ресурси: 

1. Устаткування для виготовлення виробів (Технологічне устаткування підприємств). Тези лекцій та 

методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт студентів спец. «Швейні вироби». /П.Г. 
Капустенський, Г.Б. Параска, О.С. Поліщук, С.В.Смутко, С.П. Лісевич. 

2. Механічна технологія та устаткування швейних виробництв. Лабораторний практикум для студентів 

спеціальностей “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”, “Технологія швейних 
виробів”. Частини 1, 2, 3. /П.Г. Капустенський, Е.А. Манзюк, О.С. Поліщук, С.П. Лісевич. – Хмельницький: 

ХНУ, 2007-2009. 

3. Капустенський П.Г., Поліщук О.С., Лісевич С.П. Механічна технологія та обладнання легкої 
промисловості. Конспект лекцій для студентів напрямку «Машинобудування», «Технологія виробів легкої 

промисловості», «Професійна освіта» / П.Г. Капустенський, О.С. Поліщук, С.П. Лісевич. - Хмельницький: 

ХНУ, 2010. – 134 с. 
Викладачі: к.т.н., проф. Кармаліта А.К.. 



 

Код (шифр дисципліни з навчального плану) ПП.09 

Назва дисципліни Проектування підприємств  

Тип дисципліни  Обов’язкова  
Цикл (перший/другий/третій) Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Рік навчання Четвертий 
Семестр Сьомий, Восьмий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 11,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 
 

Результати навчання 
- уміти: обгрунтовувати і розробляти структуру фабрик індпошиву, маспошиву і малих 

підприємств по виготовленню взуття; проектувати виробничі дільниці розкрійного цеху; 
проектувати раціональну організацію робочого місця розкрійника; складати компоновку розкрійного 
цеху; складати компоновку заготовочного цеху (дільниці); проектувати підошво-прикріплювальну 
дільницю; проектувати дільницю опоряджування верху і низу взуття; обгрунтовувати і 
розраховувати технологічні і організаційні норми виробітку; складати компановки ділянок 
складального цеху. 

- володіти: методологією визначення основних показників для компонування та проектування 
взуттєвого підприємства. 
 

Пререквізити та кореквізити (структурно-логічна схема): основи проектування виробів, 
матеріалознавство виробів, основи технології виробів. 
 

Зміст навчальної дисципліни Вступ. Структура взуттєвих підприємств. Етапи виготовлення взуття. 
Нормативні документи, що регламентують виробництво. Проектування розкрійного цеху. 
Проектування складальних цехів. Проектування заготовочного цеху. Проектування вирубочного 
цеху. Порядок розробки проектів підприємств. Основи технічного нормування. Попередній 
розрахунок малих підприємств. Проектування складу готового взуття, підсобно виробничих 
приміщень та структурних підрозділів взуттєвих фабрик. 
 

Запланована навчальна діяльність лекцій 50 год., лабораторні заняття 66 год., самостійна робота 
214 год., разом 330 год. 
 

Методи викладання словесні (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), практичні (лабораторні роботи, 
дискусія), наочні методи (слайди). 
 

Форми та критерії оцінювання усне опитування, тестування, захист індивідуального завдання, 
захист курсової роботи. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю  іспит. 

 

Навчальні ресурси: 
1.Технология производства обуви. Ч. ІY. Сборка и отделка обуви. Клеевые методы крепления. -

М. ЦНИИТЭИлегпром, 1988.  
2.Курсові та дипломні проекти. Методичні вказівки до їх оформлення для студентів 

спеціальності ”Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби”/ В.М. Калина., В.П. Либа.- 
Хмельницький: ХНУ, 2005.  

3.«Проектування підприємств». Методичні вказівки до виконання курсового проекту для 
студентів спеціальності 7.091820 - «Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби» / Г.П. Якімова. -
Хмельницький: ХНУ, 2004.  

4.Модульне середовище для навчання MOODLE. 
5.Модуль дистанційного навчання  

Викладач: канд. техн. наук, ст. виклад Надопта Т.А.  

 



Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами результатами навчання  
 

 О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 О17 

F1       Х        Х   

F2           Х Х Х     

F3 Х Х Х Х  Х    Х        

F4        Х  Х     Х   

F5           Х    Х   

F6         Х    Х     

F7        Х         Х 

F8     Х  Х Х    Х     Х 

F9         Х     Х    

F10     Х  Х Х    Х  Х  Х Х 

F11           Х      Х 

F12             Х Х    

F13     Х   Х          

F14    Х       Х     Х  

F15       Х  Х        Х 

F16        Х          

F17       Х  Х   Х    Х Х 

F18        Х   Х    Х   

F19       Х Х        Х  

F20        Х  Х  Х  Х    

F21         Х  X    Х   

 


