
 

 

 

 

 



 

 

Загальні положення 

Метою фахового вступного випробування є виявлення у майбутніх фахових 

молодших бакалаврів знань раціональної технології виготовлення швейних виробів, 

на всіх етапах виробництва. 

Вступник освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» зі 

спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» спеціалізації «Швейне 

виробництво» повинен: 

 знати: 

- хімічний склад текстильних матеріалів, їх структуру та властивості; 

- методи визначення сировинного складу текстильних матеріалів, зокрема 

тканин, трикотажних полотен і нетканих матеріалів; 

- вплив властивостей текстильних матеріалів на призначення швейних виробів; 

- термінологію ручних, машинних та волого-теплових робіт; 

- повузлову обробку основних вузлів швейних виробів; 

- послідовність обробки швейних виробів; 

- основні види конструкції плечових та поясних виробів; 

- методику зняття мірок; 

- методики побудови базових конструкцій плечових та поясних виробів; 

- прийоми технічного моделювання швейних виробів. 

 уміти: 

- визначати волокнистий склад текстильних матеріалів; 

- підбирати матеріали для конфекціонування швейних виробів; 

- вибирати методи обробки швейних виробів; 

- володіти термінологією ручних, машинних та волого-теплових робіт; 

- розробляти схеми збору виробу та технологічну послідовність їх обробки; 

виконувати розрахунки побудови базових конструкцій плечових та поясних 

виробів; 

- знімати мірки для побудови базових конструкцій виробів; 

- володіти основними прийомами моделювання швейних виробів. 



1. Структура та організація фахового вступного випробування 

 

Вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускника 

оскітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник і включає зміст 

нормативних навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки: 

- Матеріалознавство 

- Технологія виробів 

- Конструювання виробів 

Організація вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Технікуму технологій та дизайну Національного університету 

водного господарства та природокористування. 



2. Зміст навчальних дисциплін 

2.1.   Матеріалознавство 

Технології виготовлення ч текстильних матеріалів. Склад, будова та 

властивості текстильних матеріалів. Асортимент текстильних матеріалів для одягу. 

Умови зберігання текстильних матеріалів. 

Основні питання для підготовки: 

1. Класифікація текстильних волокон. 

2. Основні властивості волокон. 
3. Хімічний склад, властивості, будова натуральних волокон рослинного 

походження. 
4. Хімічний склад, властивості, будова натуральних волокон тваринного 

походження. 
5. Характеристика основних етапів текстильного виробництва. 
6. Види пряжі та ниток. 
7. Види ткацьких переплетень, їх характеристика. 
8. Розмірні характеристики тканин. 
9. Фізичні властивості тканин. 
10.Механічні властивості тканин. 
11.Зношення та зносостійкість тканин. 
12.Системи прядіння волокон. 
13.Характеристика асортименту білизняних тканин. 
14.Класифікація тканин по волокнистому складу. 
15.Характеристика асортименту сорочечно-платтяних тканин. 
16.Характеристика асортименту костюмних тканин. 
17.Характеристика асортименту пальтових тканин. 
18.Технологічні властивості тканин. 
19.Характеристика гігроскопічності тканин. 
20.Характеристика фурнітури для одягу. 
21.Оздоблюючі матеріали. 
22.Матеріали для з'єднання деталей одягу. 
23.Характеристика шкіряних матеріалів для одягу. 
24.Характеристика хутра. 
25.Характеристика плащових матеріалів. 
26.Підбір пакету матеріалів для жіночих суконь. 
27.Підбір пакету матеріалів для чоловічих костюмів. 
28.Підбір пакету матеріалів для зимових пальт. 
29.Підбір пакету матеріалів для демісезонних пальт. 
30.Чищення та зберігання текстильних матеріалів. 



2.2.   Технологія виробів 

Основні поняття технології швейних виробів. Способи з'єднання деталей 

одягу. Термінологія виконання основних робіт. Повузлова обробка швейних виробів. 

Складання послідовності обробки виробів. Оформлення технологічної документації. 

Функції підготовчо-розкрійного виробництва. 

Основні питання для підготовки: 

1. Робочі органи швейних машин, їх роль у процесі утворення стібків. 

2. Призначення та мета волого-теплової обробки швейних виробів. 
3. Параметри ВТО, їх роль у процесі волого-теплової обробки швейних виробів. 
4. Способи з'єднання деталей одягу. 
5. Обробка прорізних кишень у верхньому одязі. 
6. Обробка коміра та з'єднання його із горловиною. 

7. Обробка верхніх зрізів накладних кишень. 
8. Види з'єднання накладних кишень із виробом. 
9. Обробка бортів. 
10.Обробка кишень у швах. 
11.Обробка кишень із відрізними бочками на передніх половинках штанів. 
12.Обробка прорізних кишень із клапанами на задніх половинках штанів. 
13.Обробка прорізних кишень із двома обшивками на задніх половинках 

штанів.  
14.Обробка застібки чоловічих штанів на тасьму «блискавку».  
15.Обробка коміра у легкому одязі та з'єднання його із горловиною.  
16.Обробка манжет та з'єднання їх із рукавами чоловічих сорочок.  

17.Обробка прорізних кишень з двома обшивками у жіночому легкому одязі. 
18.Обробка прорізних кишень з двома обшивками та клапаном у верхньому 

одязі.  
19.Обробка прорізних кишень «в рамку». 
20.Обробка клапанів, листочок.  
21.Обробка виточок.  
22.Обробка кокеток.  
23.Обробка підкладки.  
24.Підготовка деталей крою до пошиття. 
25.Види клейових матеріалів, їх характеристика. 
26.Термінологія ВТО. 
27.Термінологія ручних робіт.  

28.Термінологія машинних робіт.  
29. Види швів.  
30.Назви деталей крою та їх зрізів. 



2.3.   Конструювання виробів 

Основні поняття антропометрії тіла людини. Побудова базових основ 

плечових та поясних виробів. Побудова базових основ різних покроїв рукавів. 

Основи технічного моделювання швейних виробів. Оформлення конструкторської 

документації. 

Основні питання для підготовки: 

1. Класифікація одягу. 

2. Загальна характеристика вимог, що ставляться до одягу. 
3. Поняття про припуски на вільне облягання. 
4. Характеристика конструкції одягу та основні елементи її формоутворення. 
5. Будова тіла людини. 

6. Основні антропометричні точки тіла людини. 
7. Вимірювання основних та додаткових розмірних ознак. 
8. Позначення та класифікація розмірних ознак. 
9. Характеристика вимірювальних інструментів. 

10.Поняття про розмірну типологію. 
11.Вихідні дані для побудови поясних виробів. 
12.Особливості побудови базисних сіток поясних виробів. 

13.Попередній розрахунок плечових виробів. 
14.Особливості побудови базисних сіток плечових виробів. 
15.Особливості побудови прямих спідниць. 
16.Побудова конічних спідниць «сонце». 
17.Побудова конічних спідниць «напівсонце». 
18.Побудова передніх половинок штанів. 
19.Побудова задніх половинок штанів. 

20.Побудова пілочки та спинки виробу напівприлеглого силуету. 
21.Побудова основи конструкції вшивного рукава. 

22.Особливості побудови вшивного двошовного рукава. 
23.Конструктивні особливості побудови рукавів покрою реглан. 
24.Конструктивні особливості побудови рукавів покрою напівреглан. 
25.Конструктивні особливості побудови рукавів покрою реглан-погон. 
26.Конструктивні особливості побудови рукавів сорочечного покрою. 
27.Особливості побудови стояче-відкладних комірів. 

28.Особливості побудови комірів жакетного типу. 

29.Побудова комірів-стійок. 
30.Перенесення виточок. 
 

 

 

 

 

 



3. Критерії оцінювання 

 

Оцінювання знань та вмінь втупників на фахових втупних випробуваннях 

здійснюється за 200 –бальною шкалою: 

181-200- відмінно.  Правильна вичерпна відповідь на поставлене завдання, з 

гарними ілюстраціями технологічних вузлів , конструктивним моделюванням  

виконаним на належному рівні, продемонстровані глибокі знання, уміння 

аргументації відповіді. 

 

151,7-180 – добре.  В основному відповідь на поставлене завдання правильна, але є 

не суттєві неточності та виконаними на належному рівні конструкціями, 

моделюванням, схемами технологічних обробок вузлів, тощо.  

 

123,5-151,6 - задовільно.  Відповідь показує посереднє знання основного 

програмного матеріалу, містить суттєві помилки. 

 

100-123,4 – незадовільно.  Відповідь неправильна або відсутня. 
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