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ВСТУП
Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня знань, умінь і навичок,
отриманих в технікумі, коледжі, ВПУ чи іншому ВНЗ за освітньокваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» для опанування нормативних і
варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця на здобуття освітнього
ступеня бакалавр зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості освітня
програма Проектування взуття та галантерейних виробів.
Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для
успішного
засвоєння передбачених навчальним планом підготовки освітнього ступеня
бакалавр, зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості освітня програма
Проектування взуття та галантерейних виробів, вступник повинен мати неповну
вищу освіту за спеціальністю Виготовлення виробів зі шкіри та здібності для
ооволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі природничо-наукових,
загальних інженерних та професійних наук в конструюванні і технології,
менеджменту галузі.
Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма складається з двох модулів,
кожен з яких відображає окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з двох
напрямів фахової підготовки:
• конструювання виробів зі шкіри;
• технологія виробів зі шкіри.
Екзаменаційні білети мають за змістом міжмодульний характер, тому кожен із
них складається із двох напрямів: конструювання та технологія, що відтворюють
наступні розділи:
1. Конструювання:
1.1.

Анатомія і фізіологія верхніх і нижніх кінцівок.

1.2.

Конструктивна характеристика виробів із шкіри.

1.3.

Конструктивні особливості взуттєвих колодок.

1.4.

Характеристика способів одержання розгорток бокової поверхні
колодки.

1.5.

Проектування типових конструкцій взуття.

1.6.

Проектування деталей низу.

1.7.

Моделювання шкіргалантерейних виробів.

1.8.

Розмірно-повнотний асортимент , серійне розмноження деталей.

1.9.

Техніко-економічна характеристика конструкцій взуття.

2. Технологія:
2.1. Розкрій матеріалів.
2.2. Обробка деталей верху та низу взуття.

2.3 Виготовлення заготовок верху взуття.
2.4. Формування заготовок верху взуття.
2.5. Прикріплення деталей низу взуття.
2.6. Проектування технологічного процесу складання заготовок.
2.7. Опорядження взуття.
На поставлені завдання екзаменаційного білета слід відповідати чітко, надавати
обґрунтовані висновки.

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ
РОЗДІЛ „КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ”
Основи прикладної антропології
1.

2.

3.

4.

5.

7.

Анатомія і фізіологія верхніх і нижніх кінцівок.
1.1. Будова верхніх і нижніх кінцівок.
1.2. Кровопостачання. Шкіра та її функції.
1.3. Основні патологічні відхилення в будові і функціях стопи.
1.4. Антропометрія стопи.
1.5. Робота стопи.
1.6. Антропометрія кисті.
Конструктивна характеристика виробів зі шкіри.
2.1. Конструктивна характеристика шкіргалантерейних виробів.
2.3. Конструктивна характеристика швів, що з’єднують деталі взуття і
шкіргалантерейних виробів.
2.4. Конструктивні особливості швів для скріплення деталей верху та
низу взуття. Конструкція швів для прикріплення каблуків.
Конструктивні особливості взуттєвих колодок.
3.1. Загальна характеристика взуттєвих колодок. Топографія колодок.
3.2 Класифікація взуттєвих колодок.
3.3. Розміри колодок в серії стандартизації розмірів колодок.
3.4. Біомеханічні та естетичні питання проектування взуттєвих
колодок.
Характеристика способів одержання розгорток бокової поверхні
колодки.
4.1. Отримання умовної розгортки бокової поверхні колодки
спрощеним шаблонним способом.
4.2. Одержання розгорток колодки способом зліпка.
4.3. Одержання розгорток комбінованим способом.
5. Проектування типових конструкцій взуття.
5.1. Загальні поняття і термінологія.
5.2. Проектування верху типових конструкцій взуття.
5.3. Проектування чоловічих черевиків з настроченою союзкою і
відрізними деталями.
5.4. Проектування чоловічих напівчеревиків з настрочними берцями.
5.5. Особливості проектування чоловічих напівчеревиків типу
“лаофер”.
5.6. Проектування жіночих туфель типу “човники”.
5.7. Проектування жіночих чобітків.
5.8. Проектування жіночих літніх туфель з вшивною устілкою.
5.9. Особливості проектування спортивного взуття.
Проектування взуття за італійською методикою.
Побудова креслення деталей низу взуття.
7.1. Проектування плоских деталей низу.

7.2. Проектування формованих деталей низу.
8.

Проектування взуття за індивідуальними замовленнями.

9.

Моделювання шкіргалантерейних виробів.

10.

Розмірно-повнотний асортимент взуття і рукавичок.
10.1. Розрахунок розмірного асортименту взуття.
10.2. Розрахунок повнотного асортименту.
10.3. Розрахунок розмірного асортименту рукавичок.

11. Серійне розмноження деталей взуття.
11.1. Теоретичні основи серійного розмноження шаблонів взуття.
11.2. Способи серійного розмноження деталей.
12. Техніко-економічна характеристика конструкцій взуття.
13. Розробка нових моделей взуття і шкіргалантерейних виробів.

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ
РОЗДІЛ „ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ”
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

Класифікація виробів із шкіри
Класифікація взуття
Класифікація шкіргалантерейних виробів
Розкрій матеріалів
Основні положення раціонального використання та нормування взуттєвих
матеріалів
Розкрій шкіри на деталі верху взуття
Розруб шкіри на деталі низу взуття
Розкроювання рулонних і листових матеріалів
Обробка деталей взуття
Обробка деталей верху
Обробка деталей низу взуття
Виготовлення заготовок верху взуття
Загальні положення
Складання заготовок верху взуття
Формування заготовок верху взуття
Теоретичні основи формування
Формування заготовок верху взуття

6
6.1

Прикріплення деталей низу взуття
Загальні відомості

6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.6
7
7.1
7.2
8.
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10
10.1
10.2

Цвяховий метод кріплення підошов
Нитковий методи кріплення підошов
Хімічні методи кріплення підошов
Клейові методи кріплення підошов
Литтєві методи кріплення взуття
Кріплення низу методом пресової вулканізації
Комбіновані методи кріплення підошов
Прикріплення каблуків і набійок
Опорядження взуття
Загальні відомості
Опорядження верху та низу взуття
Обробка деталей
Обробка деталей верху шкіряного взуття
Загальні операції обробки деталей низу взуття
Проектування технологічних процесів (ТП)
Проектування ТП складання заготовки туфель «лодочка» (за зразком)
Проектування ТП складання заготовок напівчеревиків з настрочними
берцями (за зразком)
Проектування ТП складання заготовок черевиків на текстильній підкладці
(за зразком)
Проектування ТП складання заготовок жіночих чобітків з застібкою
«блискавка»
Проектування технологічного процесу обробки основних устілок
Оброблення підошов
Проектування технологічного процесу складання заготовки туфель з
відрізним носком та ЧПР (за зразком)
Проектування технологічного процесу складання напівчеревиків з
настрочними союзками (за зразком)
Проектування технологічного процесу складання заготовки черевиків
жіночих на Н/к (за зразком)
Проектування технологічного процесу складання заготовки чобіток для
підлітків (за зразком)
Розкрій шкір
Натуральних шкір
Рулонних і листових матеріалів
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Варіант № 1
1. Антропометрія стопи.
2. Основні положення раціонального
взуттєвих матеріалів.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Білет складається з двох теоретичних питань
Відповіді на теоретичні питання оцінюються так:
Шкала
оцінювання
Критерії оцінювання
II
І
питання питання
Правильна вичерпна відповідь на поставлене запитання,
100
100
продемонстровано глибокі знання понятійного апарату і
літературних джерел, уміння аргументувати свою відповідь,
наведено приклади
В основному відповідь на поставлене питання правильна,
80
80
але є несуттєві неточності
Відповідь на поставлене питання загалом наведено, але не
60
60
має переконливої аргументації відповіді, характеристики
певних об’єктів
Відповідь показує посереднє знання основного програмного
40
40
матеріалу, містить суттєві помилки при трактуванні
понятійного апарату
Відповідь на запитання неповна та містить суттєві помилки
20
20
0

0

Відповідь неправильна або відсутня

Підсумкова шкала оцінювання:
Оцінка у балах
180-200
160-179
150-159
120-149
100-119
0-99

Оцінка за шкалою
Е8Т8
А
В
С
О
Е
Р

Оцінка за
національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
не склав

Порядок проведення іспиту визначається положенням про приймальну
комісію КНУТД.
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