
 



Пререквізити – вихідна 
Кореквізити – наукові та інженерні методи проєктування обладнання галузі, інноваційні, 

енерго- та ресурсозберігаючі технології галузі, дисертаційна робота 
 

Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни – формування особистості фахівців, здатних продукувати нові ідеї, 

розв’язувати комплексні проблеми галузевого машинобудування на основі знання про улаштуван-
ня та налагодження новітнього обладнання галузі, здійснення дослідницької інноваційної діяльно-
сті, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.  

Завдання Формування практичних навичок у вивченні улаштування та налагодження нові-
тнього обладнання галузі, творчого підходу до можливості його удосконалення. 

Очікувані результати навчання. 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: Продукувати нові гіпотези та ідеї 

проєктування нових конструкцій обладнання в галузевому машинобудуванні. Знати та застосову-
вати існуючі технічні засоби і математичні методи, що використовуються в процесі експеримента-
льних досліджень, розробки та реалізації механічних конструкцій, машин, матеріалів і виробничих 
процесів галузевого машинобудування з метою створення нового та удосконалення існуючих тех-
нологій та обладнання. Вміти критично осмислювати проблеми в професійній  діяльності на рівні 
новітніх досягнень інженерних наук та на межі предметних галузей. Знати і розуміти закономірно-
сті виконання технологічних процесів на обладнанні легкої промисловості, а також вміти викорис-
товувати отримані під час наукових досліджень результати і закономірності при проєктуванні, 
експлуатації машин легкої промисловості. Вміти обирати шляхи підвищення ефективності машин 
легкої промисловості. 

 
Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

 
Таблиця 3 – Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

№ 
ти
жн
я 

Тема лекції Тема лабораторно-
го заняття 

Самостійна робота студентів 
Зміст Год. Літера-

тура 

1 2 4 5 5 6 
1 Тема 1. Обладнання 

для вирубування дета-
лей одягу та взуття. 
Конструкції сучасних 
пресів з різними при-
водами. 

Електрогідравлічне 
обладнання для ви-
рубування деталей 
одягу та взуття. Ла-
бораторна робота 
№1 

Опрацювання теоретич-
них основ прослуханого 
лекційного матеріалу , 
підготовка до виконання 
лабораторної роботи №1. 

3 [1, 2, 3, 
4,] 

2   Опрацювання теоретич-
них основ прослуханого 
лекційного матеріалу , 
підготовка до виконання 
лабораторної роботи №1. 

3 [1, 2, 3, 
4,] 

3 Тема 2. Сучасні техно-
логічні процеси підго-
товчо-розкрійних опе-
рацій з використанням 
ЕОМ. Принцип роботи 
розкрійних комплексів 

Електрогідравлічне 
обладнання для ви-
рубування деталей 
одягу та взуття. Ла-
бораторна робота 
№1 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 1  

4 [1, 6, 7] 

4   Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 1 

3 [1, 6, 7] 

5 Тема 3. Обладнання 
для обробки деталей 
виробів одягу та взуття 

Пристрої з електро-
магнітним приводом 
для виконання опе-

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-

3 [2, 3, 6] 



перед їх складанням. 
Аналіз механічних 
процесів, робочі ін-
струменти обладнання. 

рації встановлення 
металевої фурнітури 
Лабораторна робота 
№2  

боти № 1 та виконання 
лабораторної роботи № 2. 

6   Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 1 та виконання 
лабораторної роботи № 2. 

4 [2, 3, 6] 

7 Тема 4. Устаткування 
для складання деталей 
виробів . Обладнання 
для зшивання деталей 
одягу та взуття. 
 

Комп’ютеризовані 
швейні машин з ав-
томатичними функ-
ціями та вбудованим 
сервомотором 
Лабораторна робота 
№3 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 2 та виконання 
лабораторної роботи № 3 

4 [1, 2, 4] 

8   Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 2 та виконання 
лабораторної роботи № 3 

4 [1, 2, 4] 

9 Тема 5. Багатофункці-
ональні системи швей-
них машин з електрон-
ним керуванням  
 

Багатофункціональні 
системи керування 
механічними функ-
ціями швейних ма-
шин фірми JUKI 
Лабораторна робота 
№4 

Опрацювання лекційного 
матеріалу 
підготовка до захисту ла-
бораторної роботи № 3 та 
виконання лабораторної 
роботи № 4 
Збір інформації за темою 
самостійної роботи «Текс-
тильне обладнання» 

5 [6] 

10   Опрацювання лекційного 
матеріалу 
підготовка до захисту ла-
бораторної роботи № 3 та 
виконання лабораторної 
роботи № 4 
Збір інформації за темою 
самостійної роботи «Текс-
тильне обладнання» 

5 [6] 

11 Тема 6. Термічні про-
цеси галузі, процеси 
кінцевої обробки одягу 
та взуття. Обладнання 
для дублювання дета-
лей. Обладнання для 
волого-теплової обро-
бки. 

Вивчення особливо-
стей обладнання для 
волого-теплової 
обробки виробів 
 
Лабораторна робота 
№5  

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 4 та виконання 
лабораторної роботи № 5.  
 

4 [2, 4] 

12   Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 4 та виконання 
лабораторної роботи № 5.  

4 [2, 4] 

13 Тема 7. Обладнання 
для адитивних техно-
логій. 
 

Обладнання для 
створення виробів з 
використанням ади-
тивних технологій 

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 5 підготовка до 

6 [8, 9, 10 ] 



Лабораторна робота 
№6  

виконання лабораторної 
роботи № 6. 
Оформлення звіту за те-
мою самостійної роботи 
«Текстильне обладнання» 

14   Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 5 підготовка до 
виконання лабораторної 
роботи № 6. 
Оформлення звіту за те-
мою самостійної роботи 
«Текстильне обладнання» 

6 [8, 9, 10 ] 

15 Тема 8. . Новітнє обла-
днання для переробки 
відходів легкої проми-
словості 
 

Обладнання для пе-
реробки полімерних  
відходів    
Лабораторна робота 
№7   

Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 6 та виконання 
лабораторної роботи № 7. 
 

4 [1, 2, 3] 

16   Опрацювання лекційного 
матеріалу, підготовка до 
захисту лабораторної ро-
боти № 6 та виконання 
лабораторної роботи № 7. 
 

4 [1, 2, 3] 

17 Тема 9. Сучасне устат-
кування для марку-
вання виробів одягу та 
взуття 

Підсумкове заняття Опрацювання лекційного 
матеріалу 

3 [4, 6] 

 
Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організа-
ційне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. 
Студент зобов’язаний відвідувати лекції і лабораторні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на 
заняття , домашні завдання виконувати відповідно до графіка. Пропущене лабораторне заняття студент 
зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, 
ніж за тиждень до чергової атестації. До лабораторних занять студент має підготуватися за відпові-
дною темою і проявляти активність. Набутті особою знання з дисципліни або її окремих розділів у 
неформальній освіті зараховуються відповідно до Положення про порядок перезарахування резуль-
татів навчання у ХНУ. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання.  

 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова під-

сумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зда-
них позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі 
після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. При оцінюванні знань студентів 
використовуються різні засоби контролю, зокрема: засвоєння теоретичного матеріалу з тем усним 
опитування; якість виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється 
шляхом захисту лабораторних робіт, презентацією результатів виконання індивідуальних завдань. 
Оцінка, яка виставляється за лабораторні заняття, складається з таких елементів: знання теоретич-
ного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та демонструвати практи-
чні вміння. 

 
 
 



Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна, індивідуа-
льна робота 

Підсум-
ковий 

контроль  
Лабораторні роботи №: Індивідуальна робота  Іспит  

1 2 3 4 5 6 7 ІР  
0,5 0,1 0,4 

 
Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцін-
ка 

ECTS 

Інститу-
ційна 
шкала 
балів 

Інститу-
ційна оці-

нка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 
За

ра
хо

ва
но

 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 
матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кіль-
кома  незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-
трьома суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного мате-
ріалу, але достатнє для практичної діяльності за про-
фесією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного мате-
ріалу, що задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

ов
ан

о Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 
неможливість продовжити навчання без додаткових 
знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота 
і повторне вивчення дисципліни. 

 
Питання підсумкового контролю  

1.Яким чином подається команда на підйом ударника преса? Під час роботи на пластма-
совій плиті? Під час роботи на металевій п  

2.Як збільшити зусилля прорубування преса? 
3.За рахунок чого відбувається підйом ударника в пресах Атом G999, Сompart? 
4.За рахунок чого відбувається повертання ударника преса? 
5.Як відбувається змащення скалки преса? 
6.Як відрегулювати ударник преса по висоті? 
7.Як усунути “недоруб” при роботі преса?  
8.Яка металева фурнітура використовується на підприємствах легкої промисловості? 
9.Що собою представляють люверси та блочки? 
10.  На які операції розділяється операція встановлення металевої фурнітури? 
11. Які існують методи встановлення металевої фурнітури? 
12. Як класифікується обладнання для встановлення люверсів по типу приводу? 
13. Які переваги та недоліки механічного; електромеханічного та пневматичного 

приводів обладнання для встановлення металевої фурнітури? 
14. Якими характеристиками характеризуються операції вирубування отвору та за-

кріплення люверсів? 
15. Як класифікуються лінійні електричні двигуни; 
16. Які переваги електромагнітного приводу обладнання для встановлення металевої 

фурнітури перед іншими? 
17. Який найважливіший енергетичний показник машин ударної дії? 
18. Що входить в експериментальний стенд для дослідження операції встановлення 

люверсів на пристрої з електромагнітним приводом? 



19. Як працює пристрій з електромагнітним приводом для встановлення люверсів? 
20. Що собою представляє пристрій живлення та управління пристрою для встанов-

лення люверсів? 
21. Якими показниками характеризується пристрій живлення та управління? 
22. Що входить в блок вимірювальної апаратури стенду? 
23. Що входить в технологічне оснащення пристрою для встановлення люверсів? 
24. Якими показниками характеризується технологічне оснащення? 
25. Як визначається коефіцієнт корисної дії пристрою з електромагнітним приводом? 
26. Як визначається енергія удару пристрою з електромагнітним приводом? 
27. Як визначається споживана енергія пристрою з електромагнітним приводом? 
28. Як відбувається пробивання отвору, вставка та розклепування блочок? 
29. Назвіть порядок дій для установки на столі головки машини з прямим моторним 

приводом. 
30. Назвіть порядок дій для установки на столі головки машини з пасовим приводом. 
31. Виходячи з яких вимог і яким чином регулюється положення різних механізмів 

приводу швейної машини. 
32. Назвіть порядок і виконайте приєднання шнурів головки швейної машини з пря-

мим моторним приводом до блоку керування. 
33. Назвіть порядок і виконайте приєднання шнурів головки швейної машини з пасо-

вим приводом до блоку керування 
34. Назвіть основні клавіші пульта і їх функціональне призначення. 
35. Назвіть основні функції роботи  пульта зі стандартними шаблонами. 
36. Опишіть інтерфейс вікна шиття 
37. Виконайте установку шаблонів шиття 
38. Виконайте зміну режимів шиття 
39. Виведіть на екран інформацію про ремонт і технічне обслуговування швейної 

машини 
40. Виконайте налаштування параметрів експлуатації швейної машини  
41. Знайдіть можливі несправності машини та методи їх усунення. 
42. В чому полягає актуальність переробки відходів легкої промисловості 
43. Назвіть способи переробки відходів 
44. Сформулюйте фізичну суть різання полімерів ножем 
45. Як розрахувати потужність приводу установки для переробки відходів різанням? 
46. Як розрахувати продуктивність установки для переробки відходів різанням? 
47. Розрахуйте потужність вентилятора та виберіть його тип для установки для пере-

робки відходів різанням 
48. Розкажіть принцип роботи установки для переробки відходів різанням 
49. Що таке полімер? 
50. Що собою представляє адитивна технологія? 
51. Які існують технології 3D-друку? 
52. Що собою представляє технологія FDM-друку? 
53. Які існують схеми 3D-друку? 
54. Які види пластиків використовуються для 3D-друку? 
55. Які типи файлів використовуються при 3D-друку? 
56. Яке програмне забезпечення використовується при 3D-друку? 
57. Розкрийте принцип роботи лабораторної установки. 
58. З яких основних вузлів та деталей складається 3D-принтер Prusa NextGen? 
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