
 





Профіль освітньої програми зі спеціальності  

182 «Технології легкої промисловості» 

 
 

1. Загальна інформація 

Повна назва 
закладу вищої 
освіти та 
структурного 
підрозділу 

Хмельницький національний університет 
Факультет технологій та дизайну 
Кафедра технології та конструювання виробів зі шкіри 

Ступінь вищої 

освіти  
Бакалавр 

Назва освітньої 
кваліфікації 

Бакалавр з технологій легкої промисловості за спеціалізацією проєктування 
взуття та галантерейних виробів 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Проєктування взуття та галантерейних 
виробів» 

Тип диплому та  
обсяг освітньої 
програми 

Тип диплому – одиничний 
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС 
Термін навчання – 4 роки  

Наявність 
акредитації 

Акредитаційна комісія МОНУ, Україна, 2013 рік,  термін дії сертифікату НД-ІІ 
№2359488 до 1 липня 2024 р. 

Цикл/рівень 

Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень;  
FQ-EHEA – перший цикл;  
EQF LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) 
викладання 

Українська  

Термін дії освітньої 
програми 

Чотири роки 

Інтернет адреса 
постійного 
розміщення 
освітньої програми 

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/06_Факультет_техн
ологій_і_дизайну  

2. Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних вирішувати спеціалізовані завдання щодо виробництва 

конкурентоспроможних виробів взуттєвої та галантерейної промисловості і передбачають  

застосування  певних теорій та методів інженерних наук 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація  
(за наявності)) 

Спеціалізована 
Галузь знань    – 18   Виробництво та технології  
Спеціальність – 182 Технології легкої промисловості 
Спеціалізація – Проєктування взуття та галантерейних виробів 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі виробництво та технології за спеціальністю 
технології легкої промисловості за спеціалізацією проєктування взуття та 
галантерейних виробів 
Ключові слова: дизайн, матеріалознавство, конструювання, проєктування, 

методики проєктування, технології, засоби і методи досліджень матеріалів 
для взуття та галантерейних виробів, методи виготовлення і оцінювання 
якості взуття та галантерейних виробів 

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/06_Факультет_технологій_і_дизайну
https://www.khnu.km.ua/root/siteres/50_Освітні_програми/06_Факультет_технологій_і_дизайну


Особливості 

програми 

Програма має прикладний характер та орієнтована на інтеграцію проєктно-
художньої і технологічної підготовки виробництва взуття, галантерейних 

виробів з урахуванням організаційних вимог щодо діяльності сучасних 
підприємств легкої промисловості 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштува
ння 

Фахівці у галузі легкої промисловості, здатні займати посади у відповідності з 

Державним класифікатором професій ДК 003:2010: технолог, конструктор 

взуття, модельєр-конструктор, стильмейкер 

Подальше 

навчання 
Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання, пояснювально-ілюстративні, проєктні методи 
навчання, комп’ютерні технології моделювання та проєктування взуття і 
галантерейних виробів. 
Види занять: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
лабораторні та практичні заняття (тренінги, майстер-класи, практикуми, 
розв’язування завдань із застосуванням комп’ютерної техніки тощо), самостійна 
робота (індивідуальні завдання: розрахункова робота, курсове проєктування, 
дизайн-проєкти тощо). 

Оцінювання Тестування, усне і письмове опитування, захист лабораторних і практичних 
робіт, курсових проєктів (робіт), індивідуальних завдань, презентацій, звітів 
практик, семестрові заліки й іспити тощо. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми з  
виробництва та технологій  легкої промисловості  або  у  процесі  навчання,  що  
передбачає застосування  певних  теорій  та  методів  відповідної  науки  і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена суспільства,  
усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного демократичного)  
суспільства  та  необхідність  його  сталого розвитку,  верховенства  права,  
прав  і  свобод  людини  і громадянина в Україні.  
ЗК2. Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні, культурні, наукові  
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння  історії  та  
закономірностей  розвитку  предметної області,  її  місця  у  загальній  системі  
знань  про  природу  і суспільство  та  у  розвитку  суспільства,  техніки  і  
технологій, використовувати  різні  види  та  форми  рухової  активності  для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  
ЗК3.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК4.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   
ЗК5.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК6. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.   
ЗК7.  Здатність приймати обґрунтовані рішення.   
ЗК8.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.   
ЗК9.  Навички здійснення безпечної діяльності.  
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).   



Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 
компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність використовувати знання і розуміння фундаментальних наук для 
вирішення професійних задач.   

ФК2. Здатність використовувати математичні методи у проєктуванні виробів 
легкої промисловості і технологій їх виготовлення, а також у виробничому 
контролі.  

ФК3. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи  для визначення 
характеристик матеріалів та виробів легкої промисловості.   
ФК4. Здатність системно описувати процеси виготовлення виробів легкої 

промисловості та знаходити оптимальні рішення виробничих й технологічних 
задач.  
ФК5. Здатність  організовувати  та  впроваджувати  ефективні технологічні  
процеси  виготовлення  та/або  реалізації  виробів легкої промисловості різного 

цільового призначення.  
ФК6.  Здатність забезпечувати ефективність і якість проєктно-технологічних 
робіт у легкій промисловості.   

ФК7.  Здатність  розв’язувати  широке  коло  спеціалізованих проблем  та  задач  
у  професійній  діяльності,  обґрунтовуючи вибір методів та запропонованих 
рішень.  

ФК8. Здатність професійно використовувати спеціальну термінологію з  
проєктування й виготовлення продуктів виробництва та технологій легкої 
промисловості.  
ФК9. Здатність здійснювати техніко-економічне обґрунтування виробничих 

рішень, зокрема з вибору матеріалів, асортименту продукції, їх споживних 
властивостей та устаткування технологічних процесів.  
ФК10. Здатність отримувати, зберігати, обробляти та аналізувати  інформацію, 

необхідну для вирішення завдань професійної діяльності, прогнозування  якості  
на  усіх  етапах проєктування,  виготовлення  та/або  реалізації  виробів  легкої 
промисловості.  

Компетентності, визначені освітньою програмою: 
ФК11. Здатність аналізувати напрямки моди та генерувати креативні дизайнерські 
рішення при створенні нових моделей взуття та шкіргалантерейних виробів. 

7. Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН.1. Застосовувати  абстрактне  мислення  у  розв’язуванні  складних спеціалізованих задач з 

виробництва та технології легкої промисловості.  

ПРН.2. Знати і розуміти фундаментальні та прикладні науки на рівні, необхідному для досягнення 

інших результатів освітньої програми.  

ПРН.3. Використовувати сучасні інформаційні системи та технології, загальне і спеціалізоване 

програмне забезпечення у професійній діяльності.  

ПРН.4. Мати  навички  ділового  спілкування,  роботи  в  команді,  уміти  вести дискусію у сфері 

технологій легкої промисловості.  

ПРН.5. Визначати характеристики та якість продуктів легкої промисловості у лабораторних умовах за 

допомогою сучасних методів виробничого контролю.   

ПРН.6. Володіти професійною термінологією та основними поняттями з матеріалознавства,  

конструювання, технології, дизайну, товарознавства, технологічних процесів виготовлення виробів 

легкої промисловості, номенклатури показників якості.   

ПРН.7. Описувати, ідентифікувати та класифікувати об’єкти легкої промисловості.Знати і розуміти 

сучасні принципи організації легкої промисловості.  

ПРН.8. Знати  і  розуміти  технології  виготовлення  виробів  легкої  промисловості, включаючи  

здійснення  технологічного,  техніко-економічного  та  дизайн-проєктування.  

ПРН.9. Організовувати,  контролювати  та  управляти  технологічними  процесами виготовлення 

виробів легкої промисловості.   

ПРН.10. Збирати, обробляти, аналізувати інформацію, що стосується виробів легкої промисло-вості, 

технологій їх виробництва, експертизи якості, техніко-економічних показників та попиту.  

ПРН.11. Мати  навички  самостійного  виконання  типових  професійних  завдань, керівництва групою 



та наставництва.  

ПРН.12. Вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною мовами.  
ПРН.13. Виконувати  інженерні  розрахунки,  необхідні  для  здійснення  професійної діяльності, 
дотримуючись  стандартних  методик  та  чинних  нормативних документів.  

ПРН.14. Формувати  структуру  асортименту  виробів  легкої  промисловості  у відповідності до їх 
цільового призначення й вимог стандартів та споживачів.   
ПРН.15. Вміти розробляти, удосконалювати або оцінювати продукти виробництва та технології легкої 
промисловості.   
ПРН.16. Дотримуватися  у  професійній  діяльності  вимог  охорони  праці  та навколишнього 
середовища.  
ПРН.17. Забезпечувати економічну ефективність виробництва та реалізації виробів легкої  
промисловості шляхом впровадження ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій.  
ПРН.18. Дотримуватися етичних норм відносно інших людей та природи (принцип біоетики),  
розуміючи  вплив  досягнень  у  технологіях  легкої  промисловості  на соціальну сферу.  
ПРН.19. Формувати і відстоювати власну світоглядну та громадську позицію, діяти соціально 
відповідально та свідомо.   
ПРН.20. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести здоровий спосіб життя. 

Результати навчання, визначені освітньою програмою: 
ПРН.21. Застосовувати у проєктно-художній діяльності сучасні методики та спеціальні техніки для 
проєктування об’єктів дизайну костюма. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Навчальний процес фахівців спеціальності 182 «Технології легкої 
промисловості» забезпечують наково-педагогічні працівники університету. 
Серед них 87,3% із науковими ступенями, зокрема докторів наук – 11%.  
Кадрове забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності підготовки бакалавра (постанова КМУ від 10.05.2018 
№ 347).  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпечення аудиторним фондом, мультимедійним та спеціальним обладнанням 
(устаткуванням), лабораторіями, комп’ютерними класами, відповідає технологічним 
вимогам Ліцензензійних умов щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти (постанова КМУ від 10.05.2018 № 347). 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Наявність періодичних видань, електронних ресурсів та програмного 
забезпечення: електронна бібліотека, інституційний репозитарій, доступ до баз 
даних періодичних наукових видань англійською мовою, модульне середовище 
для навчання MOODLE. 
Наявність навчального плану, робочих програм з навчальних дисциплін, 
силабусів, комплексів організаційно-методичного забезпечення освітнього 
процесу (відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
(постанова КМУ від 10.05.2018 № 347). 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Угоди про співдружність з підприємствами взуттєвої та галантерейної 

промисловості про надання баз практичної підготовки студентів: ПП «КМ-

Поділля» м. Хмельницький, ПП «Кредо» (м. Хмельницький), ПП “Гофра” (м. 

Хмельницький), ПП Лєсков Ю. В., ПП “Кізіков О.М.” (м. Хмельницький), МКП 

«Ремвзуття» (м. Хмельницький) 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Не здійснюється 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Не здійснюється 

 
 



 
 

ІІ. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
  

Шифр 

КОП 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС  

Форма 

підсумкового 

контролю  

Семестр 

1 2 3 4 5 

ОБОВ`ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Загальна підготовка (ОЗП) 

ОЗП.01 Іноземна мова 6 залік, іспит 1, 2 

ОЗП.02 Громадянське суспільство 4 залік 1 

ОЗП.03 
Ділова українська мова (за проф. 

спрямуванням) 
4 залік 4 

ОЗП.04 Вища та прикладна математика 5 іспит 1 

ОЗП.05 Фізика з основами теплотехніки 5 залік 2 

ОЗП.06 Хімія 8 іспит 1, 2 

ОЗП.07 Механіка 5 іспит 2 

ОЗП.08 Інженерна і комп'ютерна графіка 5 іспит 1 

ОЗП.09 Безпека життєдіяльності  4 іспит 7 

ОЗП.10 Фізико-хімія високомолекулярних сполук 4 іспит 3 

ОЗП.11 

 

Основи наукових досліджень та технічної 

творчості 
5 залік 7, 8 

Професійної підготовка  (ОПП) 

ОПП.01 

 

Матеріалознавство  

 

16 

іспит, 

курсова 

робота 

3 – 5  

ОПП.02 

 

Основи проєктування виробів 

 

19 

іспит, залік, 

курсовий 

проєкт 

3 – 6  

ОПП.03 

 

Основи технології виробів 

 

22 

іспит, залік, 

курсовий 

проєкт 

4 – 7  

ОПП.04 Основи комп'ютерного дизайну 5 залік 4 

ОПП.05 Спецрозділи з проєктування виробів 5 іспит 5 

ОПП.06 Устаткування для виготовлення виробів 5 іспит 6 

ОПП.07 Квалітологія та експертиза виробів 6 залік 6 

ОПП.08 

 

 

Проєктування підприємств 12 

залік,іспит, 

курсовий 

проєкт 

7, 8 

 

ОПП.09 
Конструкторсько-технологічна підготовка 

виробництва 
10 іспит 7, 8 

ОПП.10 Економіка і організація виробництва 4 іспит 8 

ОПП.11 Навчальна практика І 3 диф.залік 2 

ОПП.12 Навчальна практика ІІ 3 диф.залік 3 

ОПП.13 Конструкторсько-технологічна практика 3 диф.залік 6 



Продовження табл.2.1 

1 2 3 4 5 

ОПП.14 Виробнича практика 3 диф.залік 8 

ОПП.15 Кваліфікаційний екзамен  іспит 8 

Загальний обсяг обов`язкових компонент: 173     

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 Вибіркові дисципліни 2 семестру 19 залік 2 

 Вибіркові дисципліни 3 семестру 13 залік 3 

 Вибіркові дисципліни 4 семестру 4 залік 4 

 Вибіркові дисципліни 5 семестру 13 залік 5 

 Вибіркові дисципліни 6 семестру 4 залік 6 

 Вибіркові дисципліни 7 семестру 5 залік 7 

 Вибіркові дисципліни 8 семестру 9 залік 8 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів:  67   

Загальний обсяг освітньої програми: 240     

  

Описи всіх навчальних дисциплін наведені у Додатку А. 
 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми. 

 

Структурно-логічна схема підготовки визначає науково-методичне структурування 
процесу реалізації освітньої програми, тобто короткий опис логічної послідовності 

вивчення компонент освітньої програми. Схему представлено у вигляді графа (Додаток Б). 

 

ІІІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми «Проєктування взуття та 
галантерейних виробів» спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 

здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену зі спеціальності та завершується 

видачею диплома встановленого зразка про присудження особі ступеня бакалавра із 
присвоєнням кваліфікації Бакалавр з технологій легкої промисловості за 

спеціалізацією «Проєктування взуття та галантерейних виробів». 

Програма кваліфікаційного екзамену розробляється кафедрою і передбачає 
оцінювання результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою.  

 

IV. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (далі - СВЗЯ) в Університеті відповідає вимогам Європейських стандартів та 

рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 Закону України 

«Про вищу освіту» (2014) та статті 41 Закону України «Про освіту» (2017). Створена 

СВЗЯ функціонує на п'яти організаційних рівнях відповідно до розроблених 

нормативних документів, що розміщені на сайті Університету: 

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=700&p=100.  

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти містить: 

1) стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=700&p=100


2) систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

3) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

4) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

5) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

6) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

(науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

7) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

8) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

9) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти; 

10) створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

11) інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами. 
 

 

V.  Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 
програми представлена в Додатку В. 

 
VІ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 
компонентами освітньої програми представлена в Додатку Г. 

 
Механізм визначення компонентів (дисциплін) освітньої програми 

представлено в Додатку Д. 



Використані джерела 
 

1. Закон України “Про освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.  

2. Закон “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.   

3. Рівні Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-
kvalifikacij. 

4. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти. Постанова КМУ від 29.04.2015 № 266 (зі змінами)  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266-
2015-%D0%BF. 

5. Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 182 – 182 Технології легкої 
промисловості, для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений 
наказом МОНУ № 560 від 24.04. 2019 р. 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Наказ МОНУ 
від 01.06.2017 № 600 (у редакції наказу МОНУ від 21.12.2017 № 1648). 

7. Лист МОНУ від 05.06.2018 № 1/9-377 «Щодо надання роз’яснень стосовно освітніх 
програм». 

8. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. Постанова КМУ від 30 грудня 
2015  № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347). 

9. Лист МОНУ від 28.04.2017 № 1/9-239 «Зразок освітньо-професійної програми для 
першого та другого рівнів вищої освіти». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF


Додаток А 

Описи навчальних дисциплін 

 

ІНОЗЕМНА МОВА (англійська, німецька, французька – за вибором ) 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова  

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська, англійська 

Семестр Перший, другий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 6,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен вміти 

прочитати, перекласти та переказати текст загальнонаукового чи побутового спрямування; 

продемонструвати навички самоорганізації, самостійної обробки інформації, бути готовим до 

міжкультурного діалогу з представниками інших культур; орієнтуватися в сучасному іншомовному 

інформаційному потоці з метою отримання нової інформації; уміти реферувати загальнонаукові 

тексти іноземною мовою та формулювати власну думку щодо прочитаного. 

Зміст навчальної дисципліни. Типові ситуації побутової комунікації. Загальнонаукова 

термінологія. Лексика за професійним спрямуванням. Робота з адаптованими текстами фахового 

спрямування (читання, переклад, анотування). Аудіювання текстів фахової спрямованості. 

Активний і пасивний стан дієслова. Модальні дієслова. Герундій, інфінітив. Поширені ідіоматичні 

вирази та фразові дієслова.  

Запланована навчальна діяльність: практичні заняття – 70 год., самостійна робота – 110 год.; 

разом – 180 год. 

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (практичні заняття з 

використанням ігрових та інформаційних технологій; проєктна діяльність); наочні (ілюстрування 

навчального матеріалу). 

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування (тестування), контрольні 

роботи, захист проєктів у формі презентацій. 

Вид семестрового контролю: : залік – 1 семестр, іспит – 2 семестр. 

Навчальні ресурси: 

1. Murphy R. English Grammar in Use: 4th Ed. Oxford University Press, 2012. – 380 p. 

2. MacMillan English Grammar in Context. Intermediate. MacMillan Publishers, 2012. – 232 p. 

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.   

4. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

https://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/plage_lib.php 

 

Викладачі кафедри іноземних мов 

 

https://msn.khnu.km.ua/
https://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/plage_lib.php


ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

 
Тип дисципліни  Обов’язкова  

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Перший 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства; уміти визначати 

ефективність партнерських відносин органів державної влади, місцевого самоврядування і 

громадських організацій; характеризувати роль організацій громадянського суспільства в 

соціально-економічному розвитку країни; оцінювати результативність та ефективність сталого 

розвитку громадянського суспільства в умовах соціально-економічних змін; асоціювати себе як 

члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у 

професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти 

повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Еволюція громадянського суспільства та етапи його формування. 

Теорії громадянського суспільства. Моделі громадянського суспільства. Державність та 

громадянське суспільство. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Теорії 

суспільного добробуту. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств. 

Соціалізація громадянського суспільства. Інтелектуальна активність у громадянському суспільстві. 

Проблеми функціонування громадянського суспільства у контексті глобальних проблем сучасності. 

 

Запланована навчальна діяльність: лекцій – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна 

робота – 69 год., разом – 120 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів комп’ютерного моделювання, наочних 

методів (слайдів), пояснення, бесіди); практичні заняття (з використанням практикумів, рішення 

задач, ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів 

індивідуального завдання; письмове опитування (тестування). 

 

Вид семестрового контролю: залік – 1 семестр. 

 

Навчальні ресурси:  

1. Громадянське суспільство в сучасній Україні : специфіка становлення, тенденції розвитку / За 

заг. ред. Ф.М. Рудича. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 412 с. 

2. Пріоритети розвитку громадянського суспільства України / М. Лациба, О.Вінніков, Л. Сідєльнік, Д. 

Український. Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2008. – 188 с. 

3. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / 

В.М. Яблонський, О.М. Балакірєва, Т.В. Бєльська [та ін.]; за ред. О.А. Корнієвського. – К., НІСД, 

2016. – 72 с 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

 

Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Любохинець Л.С., кандидат економічних наук,  

доцент Мейш А.В. 

https://msn.khnu.km.ua/
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФ. СПРЯМУВАННЯМ) 

 
Тип дисципліни Обов’язкова 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Третій 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло 

використовувати понятійний апарат; застосовувати норми сучасної української літературної мови у 

практиці мовленнєвої діяльності; створювати тексти залежно від ділової комунікативної мети; 

дотримуватися чинних стандартів при оформленні результатів наукових студій; постійно 

піклуватися про підвищення власного рівня мовленнєвої культури; уміти оформляти необхідні 

службові документи; володіти засобами милозвучності української мови. 

 

Зміст навчальної дисципліни: Мова як суспільне явище. Структура і типологія мов. Історія мови і 

письма. Стильові різновиди української мови. Науковий, офіційно-діловий і публіцистичний стилі. 

Проблеми фахової термінології. Норми сучасної української літературної мови. Культура ділового 

усного та писемного мовлення. Фонетичні, лексичні, фразеологічні та граматичні засоби мови в 

різностильових текстах. Мова як основа формування націоцентричного світогляду особистості 

 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна 

робота – 69 год., разом – 120 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання та візуалізації); 

практичні заняття (з використанням інформаційних технологій, тренінгів, практикумів), самостійна 

робота (індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, письмові завдання, 

поточний письмовий контроль, контрольна робота. 

 

Вид семестрового контролю: залік – 3 семестр. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Шевчук С.В. Українська мова за професійним прямуванням : підручник / С.В. Шевчук, 

І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с. 

2. Українська мова у діловому спілкуванні : навч. посібник  / І.Г. Гопанчук, С.Ю. Шашенко. – К. : 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 196 с. 

3. Торчинський М.М. Культура наукової мови: навч. посібник / М.М. Торчинський. – 

Хмельницький : ХНУ, 2012. – 264 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладачі кафедри словʼянської філології та кафедри української філології 

 

https://msn.khnu.km.ua/
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 
Семестр Перший 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5 

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

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:  

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; застосовувати 

принципи побудови математичних моделей процесів та задач на рівні, достатньому для їх 

застосування у професійній діяльності. 

 

Зміст навчальної дисципліни. 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: лекції - 34 год., практичних занять – 34 год., самостійної 
роботи 82 год.; разом 150 год. 
 
Форми (методи) навчання: лекції; практичні заняття (з використанням інформаційних технологій), 

самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист практичних робіт; презентація результатів 

виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування).  

 
Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр. 
 
Навчальні ресурси: 

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. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу https://msn.khnu.km.ua. 

5. Модуль дистанційного навчання . Доступ до ресурсу http://dn.khnu.km.ua/dn/k_ list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладачі: кандидат фізико-метематичних наук, доцент  Рамський А.О. 

https://msn.khnu.km.ua/
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_%20list.aspx?bk=Т
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ФІЗИКА З ОСНОВАМИ ТЕПЛОТЕХНІКИ 
 

Тип дисципліни Обов’язкова 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Мова навчання Українська 

Семестр Другий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/ заочна 
 
 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло 
описувати фізичні явища та процеси; оцінювати характерні розміри й визначати масштаб явищ та 
процесів;   встановлювати зв’язок між фізичними величинами; володіти основними фізичними 
законами і границями їх застосування;  вести розрахунки теплоти, роботи, теплоємності, 
коефіцієнтів теплопровідності, температуропровідності, теплопередачі для виробництва виробів 
легкої промисловості.  
 
Зміст навчальної дисципліни: Кінематика і динаміка класичної механіки. Молекулярно-кінетична 
теорія і термодинаміка. Електростатика. Магнетизм. Коливання і хвилі. Хвильова оптика. Квантові 
явища.  Основи фізики твердого тіла. Основи теплопровідності, конвективного теплообміну і 
теплообміну випромінюванням. Методи теплових розрахунків теплопередачі, основи масообміну. 
Практичне застосування одержаних знань у виробництві одягу і взуття, оцінки їх теплозахисних 
властивостей.  
 
Запланована навчальна діяльність: лекції – 36 год.,  лабораторні заняття – 36 год., самостійна робота  – 
78 год.; разом – 150 год. 
 
Форми (методи) навчання: лекції (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (лабораторні роботи, 
розв’язування задач); самостійна робота (індивідуальні завдання). 
 
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмове опитування (тестування, 
контрольні роботи), захист лабораторних робіт. 
 
Вид семестрового контролю: залік – 2 семестр.  
 
Навчальні ресурси: 
1. Чолпан П.П. Фізика : Підручник. – К. : Вища школа, 2004. – 567 с. 
2. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Ільчук Г.А., Романишин Б.М. Фізика : Фізика для інженерів. – 

Львів : Афіша, 2009. – 386 с.  

3. Кучерук І.М., Гор6ачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики у 3-х т. : Навч. посібник / за ред. 
І.М. Кучерука. Т.1. – Київ: Техніка, – 2006, – 532 с.  

4. 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. 

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

6. Голонжка В.М., Дроздовський В.Б., Костишина Г.І. Фізика : Курс лекцій. Хмельницький : ХНУ, 

2012.  – 531с. 

7. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 
Викладач: старший викладач Ткачук А.В.  

https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ХІМІЯ 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Перший, другий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 8,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/ заочна 

 

Результати навчання. Розуміти ключові хімічні поняття, концепції, принципи і теорії, а також 

хімічних технологій на рівні, достатньому для їх застосування у професійній діяльності; знати і 

розуміти періодичний закон та періодичну систему елементів, описувати та передбачати 

властивості хімічних елементів та їх сполук; знати принципи добування основних органічних 

речовин та їх використання в легкій промисловості; самостійно готувати розчини та розраховувати 

їхню концентрацію. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Основні закони хімії, будова атома і періодична система елементів. 

Будова молекул, кристалів та твердого тіла. Закономірності перебігу хімічних реакцій. Дисперсні 

системи. Електрохімічні процеси і застосування їх у нових технологіях. Властивості металів. 

Корозія металів та методи захисту від корозії. Основи хімії металів та полімерних матеріалів. Теорія 

будови органічних сполук. Ізомерія і номенклатура органічних сполук. Основні типи хімічних реакцій в 

органічній хімії. Вуглеводні: алкани, алкени, алкіни, алкадієни, арени. Оксигеновмісні сполуки: спирти 

– одноатомні, багатоатомні, ненасичені, ароматичні; феноли; карборнільні сполуки – альдегіди, кетони; 

карбонові кислоти. Аміни. Явище оптичної активності. Амінокислоти. Вуглеводи. Поліпептиди, білки. 
 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 70 год., лабораторні заняття – 70 год., самостійна 

робота – 100 год., разом – 240 год. 
 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні заняття (з використанням методів лабораторного практикуму, методів комп’ютерного 

моделювання, тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання; 

підготовка до лабораторних робіт). 
 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт у журналі лабораторного 

практикуму; презентація результатів виконання індивідуальних завдань або рефератів; письмове 

опитування, тестовий іспит.  
 

Вид семестрового контролю: іспит – 1, 2 семестри. 
 

Навчальні ресурси: 

1. Кириченко В. І. Загальна хімія / В. І. Кириченко. – К. : Вища школа. – 2005. – 639 с.: іл. 

2. Ткачук Г. С. Збірник вибраних задач із загальної хімії / Г. С. Ткачук, Г. Т. Бубенщикова. – Львів 

: «Новий Світ – 2000». – 2009. – 224 с. 

3. Ткачук Г. С. Хімія. Журнал лабораторного практикуму та методичні вказівки для студентів 

нехімічних напрямів підготовки / Г. С. Ткачук. – Хмельницький :  видавництво  ХНУ.  –  2017. – 

68 с. 

4. Ткачук Г. С. Дидактичні довідникові матеріали з дисципліни «Хімія» / Г. С. Ткачук. – 

Хмельницький :  видавництво  ХНУ.  –  2017. – 2 с. 

5. Органічна хімія : Журнал лабораторного практикуму та методичні вказівки з курсу для 

студентів спеціальностей Хімія, Хімічна технологія та інженерія, Охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування, Технологія легкої промисловості вищих 

закладів освіти  Ткачук Г. С. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 119 с.  

6. Модульне середовище для навчання: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1342 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php 

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Ткачук Г. С. 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1342
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


 
МЕХАНІКА 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Другий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5 

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

 
Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:  вміло 

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 для досягнення результатів в професійній 

діяльності. 

 

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: лекції - 18 год., лабораторні заняття - 36 год., самостійна робота - 96 

год.; разом  -150 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, тренінгів, майстер-класів, 

практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання; курсове проєктування). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування),  

 

Вид семестрового контролю: іспит – 2 семестр. 

 

Навчальні ресурси: 

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. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу https://msn.khnu.km.ua. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Дорофєєв О.А.  

https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ІНЖЕНЕРНА І КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Перший 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5 

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

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:  

виконувати графічні побудови та оформлювати конструкторську документацію відповідно до вимог 

ЄСКД;   зображати геометричні тіла та предмети в різних проекційних системах;   уявляти форму і 

положення предметів у просторі за їх проекційним зображенням;  будувати проекції і розгортки 

поверхонь, види, розрізи та перерізи предметів;   читати і виконувати  складальні креслення вузлів;  

виконувати ескізи та робочі креслення деталей з натури  в інженерних графічних редакторах.  

 

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: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 
99 год., разом – 82 год. 
 
Форми навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні 
заняття, самостійна робота (індивідуальні завдання). 
 
Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; письмове опитування 
(тестування).  
 
Вид семестрового контролю: іспит – 1 семестр. 

 

Навчальні ресурси: 
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 .  
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 
 

Викладач: кандидат фізико-математичних наук, доцент Ярецька Н.О.  
 

https://msn.khnu.km.ua/
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень Перший (бакалаврський)  

Мова викладання Українська 

Семестр Сьомий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0  

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

використовувати в практичній діяльності досягнення науки та техніки в галузі безпеки 

життєдіяльності; впроваджувати систему стандартизації з безпеки життєдіяльності; надати першу 

медичну допомогу потерпілим; володіти законодавством про охорону праці, безпеку 

життєдіяльності та цивільний захист; застосувати методи виявлення потенційних виробничих і 

невиробничих небезпек та шкідливостей; описати систему стандартів безпеки життєдіяльності та 

праці; назвати правила проведення та порядок розслідування виробничих нещасних випадків; 

використовувати методи надання першої допомоги; вибрати засоби захисту населення від 

вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Класифікація джерел і основні чинники небезпек. Поняття, 

класифікація та визначення ризику. Класифікація аналізаторів людини і їх спільні властивості. 

Психологічні властивості людини та психологічні чинники небезпеки. Загальна класифікація 

надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Долікарська допомога. 

Правові та організаційні основи охорони праці. Цивільний захист, надзвичайні ситуації, оповіщення 

населення, моніторинг надзвичайних ситуацій, дозиметричний контроль, захист населення і 

територій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.  

 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 69 

год.; разом 120 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування). 

 

Вид семестрового контролю: іспит -7 семестр. 

 

Навчальні ресурси:  

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці : підручник / За ред. 

М.П. Гандзюка. – 5-е вид. – К. : Каравела, 2011. – 384 с. 

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона : підручник / М.І. Стеблюк. – К. : Знання, 2007. – 487 с. 

3. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. 

Зацарний – К. : Каравела, Львів : «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладачі: кандидат технічних наук, доцент Паршенко К.А. 

 

https://msn.khnu.km.ua/
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ФІЗИКО-ХІМІЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК 

      
Тип дисципліни Обов’язкова 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 

Семестр Третій 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має:застосовувати 

отриманні знання у практичних ситуаціяхдля визначення типувисокомолекулярних сполук у 

матеріалах для виробів легкої промисловості;описувати основні стадії протікання процесів 

одержання високомолекулярних сполук; пояснювати реакції хімічних перетворень 

високомолекулярних сполук під дією різнихчинників; володіти методами і способами визначення 

складу, будови і властивостей матеріалів; розрізняти властивості полімерів у різних агрегатних, 

фазовихта фізичних станах.;аналізувати та прогнозуватиексплуатаційні властивості матеріалів для 

виробів легкої промисловості, використовуючи знання  і  розуміння прикладних наук.  

 

Зміст навчальної дисципліни. Основні поняття про високомолекулярні сполуки (ВМС), їх місце у 

навколишньому світі. Особливості будови і властивостей ВМС. Методи синтезу ВМС, специфіка 

реакцій. Способи отримання полімерів. Фізичні та механічні властивості полімерів та методи їх 

визначення.. Основні відомості про синтетичні, штучні та природні ВМС.Приклади промислового 

використання ВМС. 

      

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., лабораторні заняття –34 год., самостійна 

робота – 99 год., разом – 150 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні заняття (з використанням майстер-класів, практикумів), самостійна робота (підготовка 

до лабораторних робіт). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; письмове опитування 

(тестування). 

 

Вид семестрового контролю: іспит – 3 семестр. 

 

Навчальні ресурси:    

1. Суберляк О.В. Основи хімії полімерів. / О.В. Суберляк, Є.І. Сембай — Л.: ВидавництвоНУ «ЛП», 

2005.— 240 с. 

2. Масленнікова Л.Д. Фізико-хімія полімерів : підручник / Л. Д. Масленнікова, С. В. Іванов, Ф. Г. 

Фабуляк, 3. В. Грушак.— К. : НАУ-друк, 2009. — 312 с. 

3. Курта С.А  Хімія і технологія високомолекулярних сполук. /С.А. Курта, В.С. Курганський — 

Івано-Франківськ:, 2010. — 291 с., 

4. Солодка Л. М. Хімія та фізико-хімія високомолекулярних сполук / Л. М.Солодка, Г.А.Побігай, А. 

Ф. Бурбан— К.: Києво-Могилянська академія, 2014. – 122с. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=284 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

 

Викладачі: кандидат  технічних  наук, доцент Іванішена Т.В. 
 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=284
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр восьмий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5 
Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: застосовувати 

абстрактне  мислення  у плануванні і проведенні однофакторного екперименту й знання при 

обробці експериментальних даних; розуміти фундаментальні та прикладні науки на рівні, 

необхідному для розробляння математичних моделей технологічних процесів; використовувати  

сучасні  інформаційні системи та технології у прогресивних теоретичних та експериментальних 

методах та засобах досліджень; мати навички доповідати результати наукових досліджень та 

дискутувати у професійній сфері; аналізувати та обробляти результати проведеного за напрямком 

досліджень патентного пошуку;  дотримуватися етичних норм відносно інших авторів та природи 

при заявок на винахід,  промисловий зразок та публікацій. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Особливості розвитку науки. Методи теоретичних та 

експериментальних досліджень. Обробка експериментальних даних при прямих вимірюваннях. 

Апріорне ранжування факторів. Планування повнофакторного експерименту. Засоби 

експериментальних досліджень. 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: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна 

робота – 82год., разом – 150 год. 

 

Форми (методи) навчання: словесні (розповідь, дискусія, пояснення), практичні (лабораторна 

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

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, захист індивідуального 

завдання. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та MOODLE. 
 

Вид семестрового контролю: залік – 8 семестр. 
 

Навчальні ресурси: 

 

1. Основи технічної творчості : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму 

підготовки "Технологія виробів легкої промисловості" / О. А. Михайловська. – Хмельницький : 

ХНУ, 2014. – 56 с.  
2. ФіліпенкоА.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник / А.С.Філіпенко. – К.: Академвидав, 

2004. – 208 с. 

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

Хмельницький : ТУП. – 2003.  

4. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.  

5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.  

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 
 

 

Викладач: кандидат  технічних  наук, доцент Солтик І.Т., кандидат  технічних  наук, доцент 

Михайловська О.А. 

 

https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php
https://msn.khnu.km.ua/


ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 
Тип дисципліни Обов’язкова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр 1–7 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміло 

застосовувати знання з основ організації і методики різних видів і форм оптимальної рухової 

активності у повсякденному житті; дотримуватися правил безпеки під час занять різними видами 

рухової активності і запобігати травматизму; мотивувати і активно залучати до щоденних занять 

різноманітними фізичними вправами членів трудового колективу; вести здоровий спосіб життя і 

пропагувати його основи в трудовому колективі; здійснювати самоконтроль рівня фізичної 

підготовленості і стану особистого здоров’я. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Фізична культура як засіб оптимізації режиму життя, активного 

відпочинку, збереження й підвищення працездатності студентів. Сучасні системи фізичної 

підготовки. Основи здоров`я і здорового способу життя. Традиційні і нетрадиційні засоби і методи 

фізичного удосконалення. Розвиток фізичних якостей (сила, витривалість, швидкість, гнучкість, 

спритність). Вдосконалення координаційних здібностей, формування раціональних видів рухової 

активності, забезпечення оптимального рухового потенціалу. Виховання морально-вольових 

якостей. Види контролю в процесі фізичного виховання. 

 

Запланована навчальна діяльність: практичні заняття – 140 год., самостійна робота – 348 год., 

разом – 488 год. 

 

Форми (методи) навчання: практичні заняття (наочний показ вправ; виконання фізичних вправ; 

вдосконалення вправ; реферування (для спецгруп); заняття у спортивних секціях); самостійна 

робота (індивідуальні заняття, тренування). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування (здача нормативів), 

захист індивідуальних завдань (для спецгруп).  

 

Вид семестрового контролю: залік – 2, 4 семестри. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Іващенко В.П. Теорія і методика фізичного виховання : підручник . І ч. / В.П. Іващенко, О.П. 

Безкопильний. – Черкаси, ЧНУ, 2005. – 420. с. 

2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання : підручник у 2-х томах / за ред. Т.Ю. 

Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2012. – 368 с. 

3. Фізичне самовдосконалення студентів : навч. посіб. / Н.Ю. Довгань, Л.Б. Биковська, Н.Л. 

Чайченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 372 с. 

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

4. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладачі кафедри фізичного виховання  

 

 

https://msn.khnu.km.ua/
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр Третій-п’ятий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 13 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти 
знаннями і розумінням фундаментальної та прикладних наук на рівні, необхідному для досягнення 
професійних результатів з матеріалознавства виробів; оцінювати будову та визначати фізико-
механічні та гігієнічні властивості матеріалів для виробів взуттєвої промисловості; досконало 
володіти професійною термінологією та основними поняттями з матеріалознавства та 
конфекціонування виробів легкої промисловості; дотримуватися принципу біоетики при підборі 
матеріалів в пакет виробів; вміло використовувати понятійний апарат з фаху; описати 
класифікацію, асортимент і характеристики основних та допоміжних матеріалів для виробів із 
шкіри; встановити вимоги до матеріалів і показники їх якості для цих виробів; володіти 
професійно-технічними та основними поняттями з матеріалознавства; вміти виконувати інженерні 
розрахунки та дотримуватись вимог чинних нормативних документів. 

 

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

взуттєвих матеріалів. Фізичні та механічні властивості матеріалів. Вимоги до матеріалів для виробів 

із шкіри та принципи їх вибору. Асортимент шкір для взуття та галантерейних виробів. Асортимент 

текстильних матеріалів для виробів із шкіри. Асортимент штучних та синтетичних м'яких шкір. 

Асортимент штучних матеріалів для каркасних деталей виробів із шкіри. Асортимент синтетичних 

матеріалів для деталей низу взуття. Допоміжні матеріали та фурнітура для виготовлення взуття. 

Загальні принципи конфекціонування вибору матеріалів для виробів легкої промисловості з 

урахуванням біоетики. 

 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 70 год., лабораторні заняття – 104 год., самостійна робота – 

186 год., курсова робота – 30 год., разом – 390 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації, 

розгляд ситуацій, дискусія); лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного 

моделювання, тренінгів), самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, захист лабораторних робіт; тестування, 

захист курсової роботи.  

 
Вид семестрового контролю:  іспит – 3,4,5 семестри, курсова робота – 5 семестр. 
 

Навчальні ресурси: 

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

2. Матеріалознавство. Основи виробництва та фізичні властивості матеріалів: лабораторний 

практикум для студентів спеціальності "Технології легкої промисловості" / В.М. Цимбалюк. – 

Хмельницький : ХНУ, 2016. – 39с.  

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

Хмельницький: ХНУ, 2014. - 43 с. 
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4865  
5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.  

 

 

Викладач: асистент кафедри Гриневич Т. М. 

 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4865
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ВИРОБІВ 

 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр Третій - шостий  
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 14,0 
Форми навчання, для яких викладається 
дисципліна 

Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: досконало 
володіти професійною термінологією та основними поняттями з конструювання виробів; 
використовуючи знання фундаментальних та прикладних наук  виконувати антропометричні 
дослідження для проєктування виробів; ідентифікувати форми та конструкції виробів; описувати, 
ідентифікувати та класифікувати вироби за призначенням, наявністю деталей, видом виробів, 
статево-віковою ознакою, конструкцією, матеріалами; розпізнавати системи маркування готових 
виробів, підбирати пакети матеріалів з метою забезпечення комфортних умов функціонування 
організму; проєктувати за різними методиками типові моделі виробів певного асортименту і 
призначення; використовуючи  сучасні інформаційні системи проєктувати вироби різного розмірно-
повнотного асортименту; формувати структуру асортименту виробів у відповідності до їх цільового 
призначення з урахуванням різноманітності матеріалів  і вимог стандартів та споживачів.  
 

Зміст навчальної дисципліни. Анатомія і фізіологія верхніх та нижніх кінцівок людини, 
особливості їх роботи (біомеханіка) та антропометрія. Основні закономірності в розмірах стоп та їх 
типологія, розмірно-повнотний асортимент взуття. Характеристика конструкцій взуття в їх 
історичному розвитку. Конструктивна характеристика сучасних виробів зі шкіри: класифікація 
виробів, деталі виробів та їх робота, способи з’єднання деталей. Гігієнічні і фізичні властивості 
виробів. Проєктування виробів зі шкіри за типовими методиками.  
 
Запланована навчальна діяльність: лекції - 70 год., лабораторні заняття - 140 год., самостійна 
робота - 150 год., курсовий проєкт - 60 год., разом – 420 год. 

 
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, тренінгів, майстер-класів, 
практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання; курсове проєктування). 
 
Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 
презентація результатів виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування), 
захист курсового проєкту.  
 
Вид семестрового контролю: іспит – 3, 4, 6 семестри, залік – 5 семестр, курсовий проєкт – 
6 семестр. 

 

Навчальні ресурси: 

1. Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник / Г.І. Коляденко. – К. : Либідь, 2007. – 384с. 

2. Практикум з конструювання і проєктування взуття : навч. посібник / за заг. ред. В.І. Бегняк. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – 251 с. 

3. Конструирование обуви: практикум. Учебно-методическое пособие / В. Е.Горбачик, А. И. 

Линник, С. В. Смелкова, С. В. Ковалев. – Витебск: УО "ВГТУ", 2015. – 243 с. 

4. Бегняк В.І. Основи конструювання і проєктування виробів із шкіри : навч. посібник / 

В.І. Бегняк. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 259 с. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: 

https://de.khnu.km.ua/k_default.aspx?M=k0302&lng=1  

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 
 

 

Викладачі: кандидат технічних наук, професор Домбровський А.Б.,  

                       кандидат технічних наук,  доцент Михайловська О.А.  

https://msn.khnu.km.ua/
https://de.khnu.km.ua/k_default.aspx?M=k0302&lng=1
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 
Семестр Четвертий-сьомий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 19,0 

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

  
 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: досконало володіти 
професійною термінологією та основними поняттями з технології, технологічних процесів виготовлення 

виробів легкої промисловості; застосовуючи абстрактне мислення виконувати оптимальне розміщення 

шаблонів деталей на матеріалі; виконувати інженерні розрахунки відповідно до технічної документації; 

застосовувати знання з фундаментальних та прикладних наук для вирішення технологічних завдань; 
проєктувати технологічні процеси виготовлення виробів легкої промисловості; застосовувати комп’ютерні 

технології для вирішення професійних технологічних завдань, використовуючи відповідне програмне 

забезпечення; розв’язувати складні спеціалізовані задачі з виробництва та технології легкої промисловості; 
визначати оптимальні схеми розкрою матеріалів; виконувати інженерні розрахунки відповідно до 

нормативних документів; вимірювати площі шаблонів взуттєвих деталей; характеризувати способи та 

оптимізувати технологічні параметри формування виробів та напівфабрикатів; підбирати спосіб формування 

заготовки на колодці з метою кращої формостійкості взуття; ілюструвати технологічні та інструкційні карти 
на складальні операції технологічного процесу; вдосконалити діючі та розробити нові технологічні процеси 

розкрою (розрубу) матеріалів, обробки деталей верху і низу взуття, складання заготовок і взуття.  
 

Зміст навчальної дисципліни. Встановлення норм витрат матеріалів. Розміщення шаблонів на матеріалі. 

Механізм процесу статичного та динамічного різання. Скріплення деталей: фактори, які впливають на 
міцність; оптимальні технологічні нормативи. Теоретичні основи формування. Обтягувально-затягувальний 

та паралельний способи формування взуття на колодці. Вплив вологи на властивості матеріалів. Способи 

зволоження та сушіння і їх аналіз. Клейові скріплення деталей: теоретичні основи; технологічні фактори, що 
впливають на міцність; довготривалість клейових швів. Сучасні методи виробництва взуття. Проєктування 

технологічних процесів: розкрою та розрубу матеріалів; оброблення деталей верху та низу взуття; складання 

заготовок різних конструкцій; формування взуття різними методами; складання взуття різних методів 

кріплення. 
 
Запланована навчальна діяльність лекції - 140 год., лабораторні заняття - 140 год., самостійна робота - 
230 год., курсове проєктування – 60 год, разом - 570 год. 
 
Форми (методи) навчання лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); лабораторні 
заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, тренінгів, практикумів), самостійна робота 
(індивідуальні завдання, курсове проєктування). 
 
Форми оцінювання результатів навчання усне опитування, захист лабораторних робіт; презентація 
результатів виконання індивідуальних завдань; тестування, захист курсового проєкту.  
 

Вид семестрового контролю  іспит - 4,5,6 семестри,  залік – 7 семестр, курсовий проєкт – 7 семестр. 
 

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. Домбровський А.Б. Основи технології виробів. Технологічні процеси: Навч. посібник  / А.Б.Домбровський, 
Г.Є.Лобанова, О.А. Михайловська, І.Т.Солтик. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 137 с. 

3. Нестеров В.П. Проєктування процесу виробництва взуття. – Київ: НМК ВО, 1992. – 302 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. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладачі: кандидат технічних наук, доцент Лобанова Г.Є., кандидат технічних наук, доцент Солтик І.Т. 

https://msn.khnu.km.ua/
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова  
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр Четвертий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло 

використовуючи сучасні  інформаційні  системи  та  технології,  загальне  і спеціалізоване 

програмне забезпечення, виконувати різноманітні процедури зі створення зображень і побудов; знати 

технології виконання операцій створення та редагування об’єктів дизайн проєктування; 

застосовувати сучасні методики та спеціальні техніки для оформлення зображень, передачі фактур 

матеріалів об’єктів дизайн костюма; розробляти текстові, цифрові та графічні файли 

інформаційного забезпечення САПР виробів зі шкіри; проєктувати вироби зі шкіри (художнє та 

технічне проєктування). 

  

Зміст навчальної дисципліни Основні поняття та визначення систем автоматизованого 

проєктування. Види забезпечень САПР. Взаємодія користувача з технічними засобами  САПР. 

Складні системи та методи їх моделювання. Оцінка якості проєктних рішень. Використання 

графічного редактора  Auto CAD для проєктування (художнє та технічне проєктування) графічних 

об’єктів. Перетворення існуючих графічних зображень в середовищі Auto CAD при 

автоматизованому проєктуванні взуття. 

 
Запланована навчальна діяльність: лекції - 18 год., лабораторні заняття - 36 год., самостійна 
робота - 96 год., разом - 150 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, тренінгів, майстер-класів, 

презентацій, практикумів), самостійна робота (індивідуальне завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 
презентація результатів виконання індивідуального завдання, тестування. 

 
Вид семестрового контролю: залік – 4 семестр. 

Навчальніресурси: 

1. Каммингс Стив VBA для “Чайников” :пер. с англ.: Уч. пос. – М.: издательский дом “Вильямс”, 

2000. – 384 с. 

2. НОУ ИНТУИТ | Учебный курс | Microsoft PowerPoint 2010. Режим доступу: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/678/534/info.  

3. Auto CAD Free Download | Free Student Version for Academics. Режим доступу:  

http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad .  

4. Практикум з конструювання і проєктування взуття : навч. посібник / за заг. ред. В.І. Бегняк. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – 251 с. (гриф МОНУ) 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=517.  

6. Модуль дистанційного навчання. https://de.khnu.km.ua/k_default.aspx?M=k1254&lng=1 . 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 
 

Викладачі: кандидат технічних наук, доцент Михайловська О.А. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/678/534/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/678/534/info
http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=517
https://de.khnu.km.ua/k_default.aspx?M=k1254&lng=1
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


СПЕЦРОЗДІЛИ З ПРОЄКТУВАННЯ ВИРОБІВ 
 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр П’ятий  
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: досконало 

володіти професійною термінологією та основними поняттями з конструювання виробів зі шкіри; 

вміти спроєктувати різні моделі та конструкції взуття за копіювально-графічною методикою; 

дотримуючись  стандартних  методик  та  чинних  нормативних документів, правильно визначити 

раціональну форму і розміри деталей верху, вибрати необхідну конструкцію швів для їх з'єднання 

та виконати розрахунки їх величини; розрахувати припуски на товщину пакету проміжних та 

внутрішніх деталей, обробку видимих країв та на затягувальну кромку; виконати деталювання 

спроєктованої моделі; виконуючи інженерні розрахунки та дотримуючись чинних  нормативних 

документів вміти спроєктувати деталі низу взуття; використовуючи загальне і спеціалізоване 

програмне забезпечення розрахувати техніко-економічні показники виробу, отримати серію 

шаблонів деталей верху та низу взуття (градирувати). 

 

Зміст навчальної дисципліни. Характеристика способів проєктування верху взуття. Проєктування 

верху взуття за копіювально-графічною методикою. Побудова конструктивної основи та грунд-

моделей верху різних конструкцій взуття. Розрахунок припусків на товщину пакету проміжних та 

внутрішніх деталей, обробку видимих країв та затягувальну кромку. Особливості побудови 

внутрішніх та проміжних деталей верху різних конструкцій взуття (підкладки, міжпідкладки, 

задника, підноска тощо). Деталювання контрольно-складального креслення (грунд-моделі) верху 

взуття та підкладки. Проєктування деталей низу взуття: зовнішніх, внутрішніх та проміжних. 

Розробка креслень підошов для взуття з різною конструкцією каблука. Серійне градирування 

шаблонів деталей взуття. Техніко-економічна характеристика виробів із шкіри (матеріаломісткість 

та трудомісткість). 
 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 
99 год., разом – 150 год. 
 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні заняття (з використанням тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота 

(індивідуальне завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів виконання індивідуального завдання, тестування.  
 
Вид семестрового контролю: іспит – 5 семестр. 
 

Навчальні ресурси: 

1. Бегняк В.І. Основи конструювання і проєктування виробів із шкіри : Навч. посібник. – 

Хмельницький : ТУП, 2002. – 259 с. (гриф МОНУ) 

2. Практикум з конструювання і проєктування взуття : навч. посібник / за заг. ред. В.І. Бегняк. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – 251 с. (гриф МОНУ) 

3. Конструирование обуви: практикум. Учебно-методическое пособие / В. Е.Горбачик, А. И. 

Линник, С. В. Смелкова, С. В. Ковалев. – Витебск: УО "ВГТУ", 2015. – 243 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4971  

5. Модуль дистанційного навчання. https://de.khnu.km.ua/k_default.aspx?M=k1510&lng=1  

 

Викладачі: кандидат технічних наук, доцент Михайловська О.А.  

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=4971
https://de.khnu.km.ua/k_default.aspx?M=k1510&lng=1


УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

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

Мова викладання Українська 

Семестр Сьомий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5,0 

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

 
Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:  

аналізувати конструкції та роботу технологічного устаткування для діагностування і оцінки 

працездатності машин легкої промисловості; управляти технологічними регулюваннями з 

можливим розбиранням та складанням окремих вузлів для усунення несправностей; забезпечувати 

економічну ефективність виробництва та реалізації виробів легкої  промисловості  шляхом  

розробляння засобів малої механізації;  знати моделі і конструкції типових робочих інструментів і 

приводних механізмів, які складають основу конструкції машин; технологічні і технічні 

характеристики машин більш якісної роботи устаткування. 

 

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. Механіка роботи систем переміщення тканини в процесі її з’єднання. Особливості 

конструкції і роботи машин ланцюгового переплетення. Загальні відомості по експлуатації машин. 

Основні несправності в роботі швейних машин і причини їх виникнення. Устаткування волого-

теплових процесів.  

 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 

82 год., разом – 150 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання), самостійна робота 

(індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; письмове опитування 

(тестування).  

 

Вид семестрового контролю: іспит – 7 семестр. 

 

Навчальні ресурси: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

4. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

 

Викладачі: кандидат технічних  наук, доцент Білик Ю.І. 
 

https://msn.khnu.km.ua/
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


КВАЛІТОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ВИРОБІВ 
 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр П’ятий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна,заочна, дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

застосовувати абстрактне мислення та знання фундаментальних і прикладних наук для технічного 

регулювання якості виготовлення виробів; визначати  характеристики  та  якість  виробів  легкої  

промисловості  у виробничих та лабораторних умовах; обробляти, аналізувати інформацію, що 

стосується експертизи якості. оцінювати продукти виробництва легкої промисловості для 

формулювання висновку експертизи якості; класифікувати категорії нормативних документів по 

стандартизації; визначати види стандартів; загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту 

стандартів; виділяти обов’язкові і рекомендовані показники якості взуття; характеризувати дефекти, 

що виникають у взутті при його виробництві; визначати похибки технічних вимірювань; володіти  

професійною  термінологією з номенклатури показників якості для забезпечення 

конкурентоспроможності виробів. 
  

Зміст навчальної дисципліни.  Загальні відомості про квалітологію та експертизу, основні терміни 

та визначення. Нормативно-правова база та проблеми стандартизації у взуттєвій галузі. Міжнародні 

стандарти у взуттєвій галузі. Особливості квалітології та кваліметрії у взуттєвій галузі. Система 

управління якістю у взуттєвій галузі. Засоби вимірювань у взуттєвій промисловості та їх вибір. 

Вибір показників якості. Правила розробки методики оцінки якості. Методи оцінки якості взуттєвих 

виробів. Види та методи визначення дефектів взуття та їх причин виникнення.  
 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна 

робота – 82 год., разом – 150 год. 
 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням  методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні  заняття (з  використанням тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота 

(індивідуальні завдання). 
 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт, 

презентація результатів виконання індивідуальних завдань; тематичний контроль (тестування).  
 

Вид семестрового контролю: залік – 5 семестр. 
 

Навчальні ресурси: 

1. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник / М.І.Шаповал. – К : Знання, 2007. – 472 с. 

2. Батутіна А.П., Ємченко І.В.,Троякова А.О. Експертиза товарів: Навчальний посібник – Львів: «Магнолія-2006», 
2016.- 453 с.  

3. Фомин, В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. 

Н. Фомин . - М. : Ось-89, 2002. - 384 с. : ил.  

4. Сергеев А. Г. Метрология. Стандартизация. Сертификация [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. 
Сергеев, М. В. Латышев, В. В. Терегеря .- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2005. - 560 с. 

5. Основи стандартизації та управління якістю. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 

”Технологія виробів легкої промисловості” (професійне спрямування- „Взуття, шкіргалантерейні та 
лимарні вироби”. /В.М. Калина. –Хмельницький, ХНУ, 2009. – 46 с. 

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу:  

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355 

7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 
8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Надопта Т.А., асистент кафедри Гриневич Т. М.  

https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ПРОЄКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 

Семестр Сьомий, восьмий. 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 8,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: визначати 

найбільш оптимальні схеми організації праці в технологічних процесах; обгрунтувати форми 

організації потоків із заданими параметрами; вміло використовувати основні терміни та 

визначення; класифікувати види та типи підприємств; вибрати і розробити структуру фабрик 

індпошиву, маспошиву і малих підприємств по виготовленню взуття; проєктувати виробничі 

дільниці   складання верху і низу взуття; володіти професійною термінологією з технологічних 

процесів та проєктування підприємств; знати і розуміти сучасні принципи легкої промисловості; 

організовувати та управляти  технологічними процесами  виготовлення виробів легкої 

промисловості; дотримуватись при проєктуванні підприємств  охорони праці та навколишнього 

середовища; забезпечувати економічну ефективність виробництва товарів легкої промисловості. 
 

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

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 68 год., самостійна 
робота – 78 год., курсовий проєкт – 60 год., разом – 240 год. 
 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, тренінгів, майстер-класів, 
практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання; курсове проєктування). 
 
Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; презентація результатів 
виконання індивідуальних завдань; компонування цехів; письмове опитування (тестування), захист 
курсового проєкту.  
 

Вид семестрового контролю: залік – 7, іспит - 8 семестри, курсовий проєкт – 8 семестр. 
 

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. Калита А.Н. Проєктирование обувных предприятий. -М. Легкая индустрия, 1980. 
3. Технология производства обуви. Ч. YI. Сборка и отделка обуви. Клеевые методы крепления. -М. 

ЦНИИТЭИлегпром, 1985.  
4. Тонковид Л.А. Автоматизация сборочных процессов в обувном производстве. -К. Техника, 1984.  

5. Проєктування підприємств : методичні вказівки для студентів напряму підготовки "Взуття, 

шкіргалантерейні та лимарні вироби" / В.М. Калина.- Хмельницький: ХНУ, 2009 – 57 с.  

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу:  

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355.  

7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Надопта Т.А., асистент кафедри Гриневич Т. М. 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355
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КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА  
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр Сьомий, восьмий  
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 6,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

застосовувати абстрактне мислення у розв’язуванні спеціалізованих задач типового циклу 

конструкторсько-технологічної підготовки виробництва на рівні експериментальної служби (цех, 

дільниці) підприємства; знати і розуміти принципи розробки шаблонів деталей на рівні необхідному 

для досягнення ефективності КТПВ; виконувати інженерні розрахунки для розробки документів 

робочої документації за рівнями використання у виробничих процесах, дотримуючись стандартних 

методик та чинних нормативних документів; мати навички самостійного виконання етапів 

підготовки моделі до запуску у виробництво, як у традиційному варіанті, так і при використанні 

САПР. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Вступ. Загальні відомості КТПВ, основні терміни та визначення. 

Якість продукції. Життєвий цикл виробів. Структурно-функціональна модель КТП. Передпроєктні 

дослідження. Конкурентноздатність моделі. Планування нового асортименту виробів. Технічне 

завдання на проєктування. Єдина система конструкторської документації (ЕСКД). Технічна 

пропозиція, ескізний проєкт. Розробка технічного проєкту взуття. Вибір показників для 

комплексної оцінки технологічності виробу. Підготовка конструкторської документації, форми 

представлення. Основні терміни та визначення. Етапи структурно-функціональної моделі ТПВ. 

Обґрунтування вибору технологічного процесу виробництва.  Організаційні системи ТВП. 

Призначення єдиної системи ТВП. Види та етапи проєктування ТПВ виготовлення взуття. Види 

технологічної документації. 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 

112 год., разом – 180 год. 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, майстер-класів, 

практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання). 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів; захист індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування). 

Вид семестрового контролю: іспит - 7, 8 семестр. 
 
1. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник / М.В.Вачевський, В.Г. 

Скотний, О.М. Вачевський. – К.: ЦУЛ, 2004 . – 256 с. 

2. Глазунова Е.М. Конструкторсо-технологическая подготовка производства обуви. М.: «Информ-

Знание», 2004 – 427 с. 

3. Організація виробництва: Підручник. Затверджено МОН / Гриньова В.М., Салун М.М. – К., 

2009. – 582 с. 

4. Петрович Й.М. Організація виробництва: Підручник.  / Петрович Й.М., Захарчин Г.М. – Львів: 

„Магнолія плюс”, 2004. – 400 с. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355.  

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Лобанова Г.Є., кандидат технічних наук, професор 

Домбровський А.Б., кандидат технічних наук, доцент Надопта Т.А. 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355
https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ВСТУП ДО ФАХУ 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр Перший 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5,0 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: володіти 
професійною термінологією та основними поняттями; класифікувати асортиментні групи, види і 
конструкції виробів, їх деталі, матеріали; знати і розуміти сучасні принципи організації легкої 
промисловості, класифікувати та визначати задачі і структуру виробничих підрозділів взуттєвого і 
шкіргалантерейного підприємства, фабрики ремонту та індивідуального пошиття взуття в 
залежності від етапу виготовлення виробу; описувати, ідентифікувати та класифікувати конструкції 
взуття і шкіргалантерейних виробів; володіти методологією визначення різних видів взуття та 
шкіргалантерейних виробів певного призначення; формувати структуру асортименту виробів легкої 
промисловості у відповідності до їх цільового призначення й вимог стандартів та споживачів. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Конструктивна характеристика сучасних виробів зі шкіри. 

Класифікація виробів зі шкіри та їх деталей. Виробнича структура взуттєвого та 

шкіргалантерейного підприємств і етапи виготовлення взуття й шкіргалантерейних виробів. 

Виробнича структура фабрики індпошиву і ремонту  взуття та етапи виготовлення взуття на 

замовлення населення. Вивчення техніки роботи із натуральною шкірою. Проєктування базової 

моделі. Вивчення асортименту натуральних та штучних шкір. Розкрій спроєктованої моделі. 

Складання моделі. Гігієнічні властивості взуття. Робота та знос деталей взуття. 
 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 51 год., самостійна робота – 99 год., разом – 
150 год. 

 
Форми (методи) навчання: лабораторні заняття, самостійна робота (індивідуальне завдання). 

 
Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; презентація результатів 
виконання індивідуального завдання; письмове опитування (тестування).  
 
Вид семестрового контролю: залік – 1 семестр. 

 
Навчальні ресурси: 

 

1. Бегняк В.І. Основи конструювання і проєктування виробів із шкіри : Навч. посібник. – 

Хмельницький : ТУП, 2002. – 259 с. 

2. Практикум з конструювання і проєктування взуття : навч. посібник / за заг. ред. В.І. Бегняк. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – 251 с. 

3. Основи конструювання виробів із шкіри. Лабораторний практикум. Ч.1, 2 / уклад. В.І. Бегняк, 

А.Б. Домбровський, Т.Є.Корж, В.П. Либа. – Видання ІІ, виправлене. – Хмельницький : ТУП, 

2001. – 85 с. 

4. Бейдер В.Х. Профессия – обувщик. – М.: Легпромбытиздат, 1986.– 96 с.  

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.  

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.  

7. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 

 
Викладач: кандидат технічних наук, доцент Солтик І.Т., асистент кафедри Гриневич Т.М. 

https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php
https://msn.khnu.km.ua/


МАЛЮНОК І ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ ГРАФІКИ 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Перший-другий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 9,0 

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

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло 

використовувати понятійний апарат з фаху; оцінювати пропорції, об’ємні форми, кольорову гаму 

основного та оточуючих предметів; застосовувати закони кольорових поєднань та психологічний вплив 

кольору у розробці різноманітних виробів зі шкіри; застосовувати у проєктно-художній діяльності сучасні 

методики та спеціальні техніки для проєктування виробів зі шкіри; відтворювати зображувальними 

засобами художні композиції виробів зі шкіри різноманітного призначення. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Лінійна і повітряна перспектива. Малювання геометричних тіл. 

Методи малюнка. Техніка малювання різними зображувальними засобами. Зображення стопи, 

взуттєвої колодки, взуття різних видів і призначення, шкіргалантерейних виробів. Закони 

кольорових поєднань. Основні властивості кольору. Методологія художнього проєктування. 

Формоутворення. Принципи зв’язку елементів форми. Художнє проєктування взуття різних 

асортиментних груп та шкіргалантерейних виробів.  

 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття – 87 год., самостійна робота – 183 год., разом 

– 270 год. 

 

Форми (методи) навчання: лабораторні заняття (з використанням методів візуалізації, тренінгів, 

майстер-класів, інформаційних технологій), самостійна робота (індивідуальні завдання). 
 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів виконання індивідуальних завдань.  

 

Вид семестрового контролю: залік – 1, 2 семестри. 

 
Навчальні ресурси: 

 

1. Василевская Л.А. Спецрисунок. – М.: Высшая школа, 1989. 
2. Хмельовський О. Графіка й основи графічного мистецтва : Навч. посібник / О. Хмельовський, С. 

Костукевич. – Луцьк : ЛДТУ, 2003. – 160 с. 

3. Антонов Ф.В. Рисунок. Учебное пособие для вузов под ред. Антонова Ф.В. – М.: 

Легпромбытиздат, 1988. 

4. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1989. 

5. Козлова Т.В. Основы художественного проєктирования изделий из кожи. – М.: 

Легпромбытиздат, 1987. 

6. Техника рисунка. Учебное пособие для вузов под ред. Королева В.А. – М.: Изобразительное 

искусство, 1984. 

7. Журнали-каталоги моделей взуття (періодичні видання). 

8.  Модульне середовище для навчання. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=881 

9. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php 

 

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Лобанова Г.Є.  

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=881
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Третій 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5,0 

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

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: досконало 

володіти професійною термінологією та основними поняттями з основ композиції, вміло 

використовувати основні категорії, закони і правила композиції, основні властивості первинних 

елементів форми, засоби композиції, знати ознаки і володіти принципами композиційної побудови 

на прикладі трансформації та стилізації природних форм для художнього проєктування графічних 

об’єктів різних видів, грамотно виконувати зображення фігури і голови людини на модульній сітці в 

лінійній техніці, зображення стилізованої фігури людини в різних положеннях, грамотно зображати 

ескізи моделей виробів в різних техніках. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Композиція як творчий процес. Візуальна мова графіки – 

проєктування орнаменту. Реалізація художнього задуму – робота над композицією. Основні 

властивості форми як об’ємно-просторової структури. Основні засоби гармонізації костюма. 

Побудова моделей процесу формоутворення. Методика архітектонічного формоутворення. 

Пропорційна схема побудови фігури людини за каноном. «Золотий перетин» як головний 

естетичний принцип. Сучасні принципи побудови рисованих фігур і особливості їх стилізації. Колір 

як засіб композиції. Ілюзії в одязі. Особливості композиційного пропрацювання основних силуетів 

одягу. Розроблення художніх ескізів моделей виробів різного асортименту у різних техніках.  
 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год.,  лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 

99 год., разом – 150 год. 
 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів візуалізації); лабораторні заняття (з 

використанням методів тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні 

завдання). 
 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; портфоліо лабораторних робіт; 

презентація результатів виконання індивідуальних завдань.  
 

Вид семестрового контролю: залік – 3семестр. 
 

Навчальні ресурси: 

1. Василевская Л.А. Спецрисунок. – М.: Высшая школа, 1989. 

2. Рисунок. Учебное пособие для вузов под ред. Антонова Ф.В. – М.: Легпромбытиздат, 1988.  

3. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 1989.  
4. Михайленко В.Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) / 

В.Є. Михайленко, М.І. Яковлєв: навч. посіб. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 304 с. 

5. Козлова Т.В. Основы художественного проєктирования изделий из кожи. – М.: 

Легпромбытиздат, 1987. 

6. Малюнок і основи художньої графіки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для 

студентів напряму підготовки “Технологія виробів легкої промисловості” / Г. Є. Лобанова. – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – 29 с. 

7. Техника рисунка. Учебное пособие для вузов под ред. Королева В.А. – М.: Изобразительное 

искусство, 1984. 

8. Журнали-каталоги моделей взуття (періодичні видання). 

9. Модульне середовище для навчання. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=881 

10. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php 

  
Викладач: кандидат технічних наук, доцент Лобанова Г.Є. 

 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=881
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ОСНАСТКА ВЗУТТЄВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Тип дисципліни  Обов’язкова 
Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 
Мова викладання Українська 
Семестр Шостий 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5 
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна/заочна/дистанційна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: застосовувати  
абстрактне  мислення  при проектуванні колодок; знати і розуміти фундаментальні та прикладні 
науки на рівні, необхідному для проведення розрахунків і проектування формованих деталей низу 
взуття; збирати, обробляти, аналізувати інформацію, що стосується вибору матеріалів для 
виготовлення формованих деталей, визначення методів і режимів формування деталей низу;  
виконувати інженерні розрахунки, необхідні для здійснення професійної діяльності, дотримуючись 
стандартних методик та чинних нормативних документів, які регламентують методи виготовлення 
формованих деталей низу;  володіти методологією проектування колодок та формованих деталей 
взуття, а також класифікацією формованих деталей та вузлів низу взуття, методів виготовлення 
формованих деталей. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Проектування колодок та формованих деталей взуття. Класифікація 

формованих деталей та вузлів низу взуття, методів виготовлення формованих деталей. Класифікація 

оснастки розкрійного та вирубного цехів, підготовчих цехів та складальних. 

 
Запланована навчальна діяльність: лекції – 18 год., лабораторні заняття – 36 год., самостійна робота – 
96 год., разом – 150 год. 
 
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з  використанням  методів  комп’ютерного  моделювання,  тренінгів,  майстер-
класів), самостійна робота (індивідуальні завдання). 
 
Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; презентація результатів 
виконання індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування).  
 
Вид семестрового контролю: іспит – 6 семестр. 

 
Навчальні ресурси: 

1. Домбровський А. Б. Оснастка взуттєвого виробництва : навч. посібник з грифом МОН / А. Б. 

Домбровський, В. П. Либа, І. Т. Солтик. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 149 с. 

2. Оснастка взуттєвого виробництва. Лабораторний практикум / А.Б. Домбровський, І.Т. Врона. – 

Хмельницький: ТУП, 2003. – 58 с. 

3. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

4. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua. 
 

 
Викладач: кандидат технічних наук, доцент Солтик І.Т., кандидат технічних наук,  
доцент Лобанова Г.Є. 
 

https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php
https://msn.khnu.km.ua/


ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 

 

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр Восьмий  

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4 

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

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: знати і 

розуміти сучасні форми та принципи організації підприємств легкої промисловості;  організовувати,  

та  управляти  технологічними  процесами виготовлення виробів легкої промисловості; 

забезпечувати економічну ефективність у підборі персоналу для ефективної роботи підприємства;  

розв’язувати проблемні ситуації з поданими до них рекомендаціями, володіти інструментарієм 

оцінювання результативності та ефективності діяльності підприємства. 

 

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: лекції – 34 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 

52 год., разом – 120 год. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

практичні заняття, самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування; письмове опитування (тестування). 

 

Вид семестрового контролю: іспит - 8 семестр. 

 

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. Модульнесередовище для навчанняMOODLE.Доступ до ресурсуhttps://msn.khnu.km.ua. 

5. Модуль дистанційного навчання . Доступ до ресурсу http://dn.khnu.km.ua/dn/k_ list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

 
Викладачі: кандидат економічних наук, доцент Сачинська Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://msn.khnu.km.ua/
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_%20list.aspx?bk=Т
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА І 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 
Семестр Другий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 8,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 
 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: розуміти і 

класифікувати об’єкти легкої промисловості; мати практичні навички самостійного виготовлення 

базових виробів легкої промисловості та забезпечення загальної трудової культури в групі; вміти 

виконувати основні прийоми ручних, машинних операцій, роботи по розкрою та виготовленню 

виробів легкої промисловості;  дотримуватися основ технічного забезпечення безпеки праці і 

безпеки в професійній діяльності. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Загальні відомості про види швів у взуттєвій промисловості. Види 

взуттєвих заготовок верху взуття. Основні варіанти складання деталей верху взуття у заготовку. 

Перелік основних операцій складання деталей у заготовки верху взуття. 

 
Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття - 126 год., самостійна робота - 114 год., 
разом - 240 год. 

 

Форми (методи) навчання: лабораторні заняття (з використанням методів візуалізації, тренінгів, 

майстер-класів, інформаційних технологій), самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 
Форми оцінювання результатів навчання: захист основних етапів практики; щоденник-звіт; 
виконання індивідуальних завдань; усне опитування. 

 

Вид семестрового контролю: диференційований залік – 2 семестр. 

 

Навчальні ресурси: 

 

1. Домбровський А.Б. Основи технології виробів. Технологічні процеси: Навч. посібник  / 

А.Б.Домбровський, Г.Є.Лобанова, О.А. Михайловська, І.Т.Солтик. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 

137 с. 
2. Наскрізна програма практичної підготовки: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 

"Технології легкої промисловості" / Либа В.П., Солтик І.Т., Стояов І.С., Бегняк В.І., Якимова Г.П. 
– Хмельницький: ХНУ, 2011, 50 с. 

3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу:  

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355 

4. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.  

5. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php .  

 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Солтик І.Т. 

 

https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ІІ 
 

Тип дисципліни  Обов’язкова  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 
Семестр третій 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 3,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 
 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: володіти 

професійною термінологією та основними поняттями з матеріалознавства, конструювання, 

технології,  технологічних процесів виготовлення виробів легкої промисловості; застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; вчитися і оволодівати сучасними технологіями виробництва 

виробів; використовувати знання і розуміння фундаментальних наук для вирішення професійних 

задач; вміло використовувати основні терміни та визначення; професійно використовувати  

спеціальну термінологію з видів обробки видимих країв; видів швів; характеризувати технологічні 

нормативи та вимоги до виконання операцій; вміти розробляти, удосконалювати або оцінювати 

технологічні операції обробки деталей, виготовлення взуття, включаючи здійснення технологічних 

операцій зістрочування, формування заготовки на колодці, прикріплення підошви та опорядження 

взуття; дотримуватися у професійній діяльності вимог  охорони  праці. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Вступ. Загальні відомості, основні терміни та визначення. 

Стоншення країв деталей та їх загинання. Ниткове зшивання деталей верху взуття та обрізування 

країв підкладки. Підготовка проміжних деталей взуття, обрізання (фрезерування) основних устілок, 

затягування заготовок. Підготовка сліду, клейове прикріплення підошви та каблуків, фрезерування 

бокової поверхні. 
 

Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття - 51 год., самостійна робота - 39 год., 
разом - 90 год. 
 

Форми (методи) навчання: лабораторні заняття (з використанням методів візуалізації, тренінгів, 

майстер-класів, інформаційних технологій), самостійна робота (індивідуальні завдання). 
 

Форми оцінювання результатів навчання: захист основних етапів виготовлення взуття; презентація 
зразків; щоденник-звіт; виконання індивідуальних завдань; усне опитування. 
 

Вид семестрового контролю: диференційований залік – 3 семестр. 
 

Навчальні ресурси: 

1. Домбровський А.Б. Основи технології виробів. Технологічні процеси: Навч. посібник  / 

А.Б.Домбровський, Г.Є.Лобанова, О.А. Михайловська, І.Т.Солтик. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 

137 с. 

2. Бегняк В.І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри : навч. посібник  / 

В.І. Бегняк. – 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. Наскрізна програма практичної підготовки: методичні вказівки для студентів напряму 

підготовки "Технології легкої промисловості" / Либа В.П., Солтик І.Т., Стояов І.С., Бегняк В.І., 
Якимова Г.П. – Хмельницький: ХНУ, 2011, 50 с. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355 

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 
 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Солтик І.Т.; кандидат технічних наук,  

доцент Надопта Т.А. 

 

https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 
 

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

Мова викладання Українська 
Семестр шостий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 3,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 
 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:вміло 

використовувати основні терміни та визначення; класифікувати основні види конструкцій взуття; 

визначати методи кріплення; характеризувати технологічні нормативи та вимоги до виконання 

операцій; вибирати оптимальну методику проектування деталей верху взуття; технологічні операції 

обробки деталей; виконувати технологічні операції; виконувати технологічні операції формування 

заготовки на колодці, прикріплення підошви та опорядження взуття;  володіти основними 

поняттями з конструювання, технології  та дизайну при виготовленні взуття; студент повинен 

навчитись виготовляти взуття типових конструкцій та оцінювати його якість 
 

Зміст навчальної дисципліни. Вступ. Загальні відомості. Розкрій матеріалів на деталі верху та 

підкладки типової конструкції – напівчеревиків з настроченими берцями. Складання заготовки та 

взуття клейового методу кріплення. Складання звіту. 

 
Запланована навчальна діяльність: лабораторні заняття - 72 год. самостійна робота - 18 год., 
разом - 90 год. 

 
Форми (методи) навчання: лабораторні заняття (з використанням методів візуалізації, тренінгів, 
майстер-класів, інформаційних технологій), самостійна робота (індивідуальні завдання). 
 
Форми оцінювання результатів навчання: захист основних етапів виготовлення взуття; презентація 
виготовленої пари взуття; звіт. 

 

Вид семестрового контролю: диференційований залік – 6 семестр. 
 

Навчальні ресурси: 

 

1. Домбровський А.Б. Основи технології виробів. Технологічні процеси: Навч. посібник  / 

А.Б.Домбровський, Г.Є.Лобанова, О.А. Михайловська, І.Т.Солтик. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 

137 с. 

2. Бегняк В.І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри : навч. посібник  / 

В.І. Бегняк. – 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. Наскрізна програма практичної підготовки: методичні вказівки для студентів напряму 

підготовки "Технології легкої промисловості" / Либа В.П., Солтик І.Т., Стояов І.С., Бегняк В.І., 
Якимова Г.П. – Хмельницький: ХНУ, 2011, 50 с. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355 

6. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

7. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

  

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Надопта Т.А., асистент кафедри Гриневич Т. М.  
 
 

 

https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 
 

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

Мова викладання Українська 
Семестр восьмий 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 3,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 
 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло 

використовувати основні терміни та визначення; класифікувати основні види конструкцій взуття; 

визначати методи кріплення; характеризувати технологічні нормативи та вимоги до виконання 

операцій; вибирати оптимальну методику проектування деталей верху взуття; технологічні операції 

обробки деталей; підготувати конструкторсько-технологічну документацію; виконувати 

технологічні операції; виконувати технологічні операції формування заготовки на колодці, 

прикріплення підошви та опорядження взуття;  володіти основними поняттями з конструювання, 

технології  та дизайну при виготовленні взуття; мати навички організації типових технологічних 

процесів виготовлення взуття. 
 

Зміст навчальної дисципліни. Вступ. Загальні відомості, основні терміни та визначення. Розробка 

та затвердження технічного завдання та ескізу. Обмір стопи та підгонка колодки. Розробка 

конструкції. Розробка технології. Виготовлення взуття. Складання звіту. 

 
Запланована навчальна діяльність: самостійна робота - 90 год., разом - 90 год. 

 
Форми (методи) навчання: лабораторні заняття (з використанням методів візуалізації, тренінгів, 
майстер-класів, інформаційних технологій), самостійна робота (індивідуальні завдання). 

 
Форми оцінювання результатів навчання: захист основних етапів виготовлення взуття; презентація 
виготовленої пари взуття; звіт; виконання індивідуальних завдань; конструкторська документація; 
письмове опитування (тестування). 

 

Вид семестрового контролю: диференційований залік – 8 семестр. 
 

Навчальні ресурси: 

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

2. Бегняк В.І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри : навч. посібник  / 

В.І. Бегняк. – 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. 

3. Наскрізна програма практичної підготовки: методичні вказівки для студентів напряму 

підготовки "Технології легкої промисловості" / Либа В.П., Солтик І.Т., Стояов І.С., Бегняк В.І., 

Якимова Г.П. – Хмельницький: ХНУ, 2011, 50 с. 

4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу:  

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1355 

5. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу:  

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 
 

Викладач: кандидат технічних наук, доцент Надопта Т.А., асистент кафедри Гриневич Т. М. 

 

 

 

 

 

https://dn.khnu.km.ua/owa/redir.aspx?REF=wbi0jYJsTbQjLq6znIrtH7nVFSULJb0o-COVjWA8ozbsjYpiKonTCAFodHRwOi8vZG4ua2hudS5rbS51YS9kbi9rX2xpc3QuYXNweD9iaz3Qog..
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php


Додаток Б 
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ОЗП.04 

Хімія 
ОЗП.06 

Інженерна і 

комп’ютерн

а графіка 

ОЗП.08 

Іноземна 

мова 

ОЗП.01 

Громадянське 

суспільство 

ОЗП.02 

Механіка 
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Фізика з 

основами 

теплотехніки 
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Навчальна 
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проектування 
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Навчальна 
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Устаткування 
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виробів 
ОПП.06 
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технологічна 

практика 

ОПП.13 

Проєктування 

підприємств 

ОПП.08 

Конструкторсько-

технологічна підго-

товка виробництва 

ОПП.09 

Економіка і 

організація 

виробництва 

ОПП.10 

Виробнича 

практика 

ОПП.14 

Кваліфікацій

ний екзамен  

ОПП.15 



Додаток В 
Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК1  + + +                       

ЗК2  +         + +               

ЗК3   + + + + + +  + + + + +  +  +        + 

ЗК4 +  + + + + + +  + + + + + + + + +  +  + + + +  

ЗК5           +       + +     + +  

ЗК6        +   +  + + +      + +    + 

ЗК7    + + + +    + + + +  + + + +     + + + 

ЗК8 +  + + + + + +  + + + + + + + + + +  + +  + +  

ЗК9         +     +   + + +   + + + +  

ЗК10  +        + +                

ФК1    + + + + +  + +        +        

ФК2    +    +   +  +  + +  +      + +  

ФК3            +      +         

ФК4           +   +   + + + +    + + + 

ФК5                   +  +    +  

ФК6             +  + +     +   + +  

ФК7           +  +  + +  + + + +  + + +  

ФК8             +  + + +   +   + + + + 

ФК9                 +  + + +   +   

ФК10           +    +   +  + +    + + 

ФК11                   +    + + +  

 



Додаток Г 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН. 1    + + + + +  + +   +    + + +       

ПРН. 2    + + + + +  + + + + +   + +         

ПРН. 3        +   +  + + +    +        

ПРН. 4 +  +        +        +        

ПРН. 5            +      + +      +  

ПРН. 6            + + +  +  +        + 

ПРН. 7            + +   +   +  + + + +  + 

ПРН. 8             + + +     +   + + + + 

ПРН. 9                 +  +  +    +  

ПРН. 10           +   + +  + + + +     +  

ПРН. 11           +        + + + + + + + + 

ПРН. 12 +  +                       + 

ПРН. 13           + + + +  +  + + +    + +  

ПРН. 14             +   +    +       

ПРН. 15             +  + + + +  +  + + + +  

ПРН. 16         +   +  +     +   + + + +  

ПРН. 17                 +  +  +      

ПРН. 18  +       +  + +             +  

ПРН. 19  +         +                

ПРН.20  +         +                

ПРН.21           +    +            

 


	Вища та прикладна математика
	МАЛЮНОК І ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ ГРАФІКИ
	Вид семестрового контролю: залік – 1, 2 семестри.
	Навчальні ресурси:
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	Вид семестрового контролю: залік – 3семестр.

