1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Різниця між якими розмірними ознаками визначає повнотну групу для жіночих фігур
1. обхват стегон та обхват грудей другій
2. обхват стегон та обхват грудей третій
3. обхват стегон та обхват талії
4. обхват грудей третій та обхват талії
5. обхват стегон та обхват грудей перший

2

Різниця між якими розмірними ознаками визначає повнотну групу для чоловічих фігур
1. обхват стегон та обхват грудей другій
2. обхват стегон та обхват грудей третій
3. обхват стегон та обхват талії
4. обхват грудей третій та обхват талії
5. обхват стегон та обхват грудей перший

4

Різниця між якими розмірними ознаками визначає повнотну групу для дитячих фігур
1. обхват стегон та обхват грудей другій
2. обхват стегон та обхват грудей третій
3. обхват стегон та обхват талії
4. обхват грудей третій та обхват талії
5. обхват стегон та обхват грудей перший

4

Величина різниці між обхватом стегон та обхватом грудей третім для жіночих фігур першої повнотної групи
становить
1. 4
2. 8
3. 12
4. 16
5. 20
Величина різниці між обхватом стегон та обхватом грудей третім для жіночих фігур другої повнотної групи
становить
1. 4
2. 8
3. 12
4. 16
5. 20
Величина різниці між обхватом стегон та обхватом грудей третім для жіночих фігур третьої повнотної групи
становить
1. 4
2. 8
3. 12
4. 16
5. 20
Величина різниці між обхватом стегон та обхватом грудей третім для жіночих фігур четвертої повнотної групи
становить
1. 4
2. 8
3. 12
4. 16
5. 20
Величина різниці між обхватом грудей третім та обхватом талії для чоловічих фігур другої повнотної групи
становить, см
1. -18
2. -12
3. -6
4. 0
5. 6
Величина різниці між обхватом грудей третім та обхватом талії для чоловічих фігур третьої повнотної групи
становить, см
1. -18
2. -12
3. -6
4. 0
5. 6
Величина різниці між обхватом грудей третім та обхватом талії для чоловічих фігур четвертої повнотної групи
становить, см
1. -18
2. -12
3. -6
4. 0
5. 6
Величина різниці між обхватом грудей третім та обхватом талії для чоловічих фігур п’ятої повнотної групи
становить, см
1. -18
2. -12
3. -6
4. 0
5. 6
Яка розмірна ознака вимірюється тільки у жінок
1. обхват талії
2. обхват грудей III
3. обхват стегон
4. обхват грудей IV
5. обхват грудей II
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Бічний баланс виробу визначають за положенням
1. бортів
2. плечових швів
3. бічних швів
4. рельєфних ліній
5. середнього шва спинки

3

Відповідність моделі конкретному призначенню характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. ергономічні

3

Відповідність моделі напрямкам моди характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. ергономічні

2

Міра відповідності одягу психологічним особливостям споживачів характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. ергономічні

3

Міра досконалості композиції моделі одягу характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. ергономічні

2

Міра відповідності одягу розміру, формі та пропорціям тіла характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. ергономічні

5

Міра відповідності одягу особливостям будови фігури різних вікових груп характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. ергономічні

5

Стійкість матеріалів і сполучних швів до розривних навантажень у швейних виробах характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. ергономічні

4

Міру конструктивної і технологічної спадкоємності моделей одягу характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. техніко-економічні показники якості

5

Міру прогресивності конструкції і технології моделей одягу характеризують вимоги
1. соціальні
2. естетичні
3. функціональні
4. експлуатаційні
5. техніко-економічні показники якості

5

Необхідний ступінь прилягання виробів до фігури досягається за рахунок
1. формоутворення
2. конструктивно-декоративних ліній
3. пластичності тканини
4. кольорової гами тканини
5. властивостей матеріалів

2

Вкажіть, якій вид застібки має жакет
1. центральна у дотик
2. центральна
3. асиметрична
4. зміенащ
5. комбінована

2
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Вкажіть, якій вид застібки має жакет
1. центральна у дотик
2. центральна
3. асиметрична
4. зміщена
5. комбінована

Вкажіть, якій вид застібки має жакет
1. центральна у дотик
2. центральна
3. асиметрична
4. зміщена
5. комбінована
Вкажіть, якій вид застібки має жакет
1. центральна у дотик
2. двобортна
3. асиметрична
4. зміщена
5. комбінована

Вкажіть, якій вид застібки має жакет
1. центральна у дотик
2. центральна
3. асиметрична
4. зміщена
5. комбінована

2

2

2

1

Вкажіть, якій вид застібки має жакет
1. центральна у дотик
2. центральна
3. асиметрична
4. зміщена
5. двобортна

5

Вкажіть, якій вид застібки має жакет
1. центральна у дотик
2. центральна
3. асиметрична
4. зміщена
5. комбінована

2

Вкажіть, якій вид застібки має жакет
1. центральна у дотик
2. центральна
3. асиметрична
4. зміщена
5. комбінована

2

Відповідно до класифікації одяг за призначенням поділяють на класи
1. повсякденний, побутовий, спортивний
2. побутовий, універсальний, виробничій
3. побутовий, спортивний, святковий
4. побутовий, спортивний, виробничій
5. універсальний, побутовий, спортивний

4

За призначенням побутовий одяг ділиться на
1. повсякденний, діловий, відомчій
2. спортивний, пляжний, технологічний
3. військовий, урочистий, відомчій
4. урочистий, повсякденний, домашній, робочий
5. домашній, кухонний, спальний

4

Виробничій одяг залежно від виконуваних функцій ділиться на три підкласи
1. спеціальний, відомчій, технологічний
2. спортивний, пляжний, домашній
3. військовий, урочистий, відомчій
4. урочистий, повсякденний, домашній, робочий
5. домашній, кухонний, спальний

1

Залежно від сезону експлуатації одяг поділяється на
1. товстий, тонкий, середній
2. верхній, легкий, білизна
3. легкий, всесезонний
4. плечовий, поясний, товстий, легкий
5. літній, зимовий, всесезонний, демісезонний

5

За кроєм розрізняють наступні види рукавів
1. вшивний, реглан, суцільнокроений, комбінований
2. реглан-погон, двошовний, суцільнокроений
3. реглан-арка, вшивний, з квадратною проймою
4. класичний реглан, сорочковий, двошовний
5. з заниженою проймою, класичний, вільний, комбінований

1
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У верхньому одязі виділяють наступні різновиди рукава реглан
1. класичний, вшивний, суцільно кроєний, комбінований
2. нульовий, класичний, комбінований, погон
3. напівреглан, суцільно кроєний, комбінований
4. класичний, нульовий, погон, кокетка, напівреглан
5. класичний, нульовий, комбінований, вшивний

4

Вказати до складу яких волокон входять білкові речовини фіброїн і серіцин
1. лавсан
2. льон
3. вовна
4. шовк
5. бавовна

4

Вказати до складу яких волокон входять білкова речовина кератин
1. лавсан
2. льон
3. вовна
4. шовк
5. бавовна

3

Вказати до складу яких волокон входять входить ά-целюлоза
1. лавсан
2. льон
3. вовна
4. шовк
5. бавовна

5

Які волокна відносяться до мінеральних
1. льон
2. азбест
3. хлорин
4. лавсан
5. шовк

3

Які волокна бавовни за ступенем зрілості використовують для виготовлення текстильних матеріалів
1. незріле
2. зріле
3. перезріле
4. недозріле
5. зовсім незріле

2

Які з перерахованих волокон відносяться до волокон рослинного походження
1. віскозні
2. лавсанові
3. бавовняні
4. вовняні
5. ацетатні

3

Який дефект виникає в бавовняних тканинах, як що в структурі нитки присутні недозрілі волокна
1. затяжки
2. обсипання
3. не профарбовані ділянки
4. густе забарвлення
5. перекоси ниток

3

1. 4
2. 5
3. 2
4. 3
5. 6

Якій рапорт має саржеве переплетення 2/3 тканини

2

Перекриттям яких ниток утворюється лицьовий бік тканин виконаних атласним переплетенням
1. основних
2. піткання
3. повздовжніх
4. поперечних
5. зафарбованих

1

Перекриттям яких ниток утворюється лицьовий бік тканин виконаних сатиновим переплетенням
1. основних
2. піткання
3. повздовжніх
4. поперечних
5. зафарбованих

2

Який силует рекомендовано обирати для виробів з тканин, що характеризуються великою жорсткістю
1. прямий
2. напівприлеглий
3. прилеглий
4. трапецієподібний
5. вільний

1
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Якій рапорт має рисунок ткацького переплетення тканини виготовленої атласним переплетення, що позначається
дробом 5/3
1. 5
2. 3
3. 8
4. 2
5. 6
При виготовлені виробів із натуральної замші напрямок ворсу у деталях має проходити
1. з низу вверх
2. зліва на право
3. зверху вниз
4. з права на ліво
5. по діагоналі

1

3

При виборі режимів ВТО враховують такі геометричні властивості текстильних матеріалів
1. ширина
2. лінійна густина
3. товщина
4. довжина
5. вид переплетення

3

Товщина текстильних матеріалів вимірюється у одиницях
1. міліметри
2. сантиметри
3. метри
4. дюйми
5. милі

1

Ширину текстильних матеріалів враховують при
1. розрахунку витрати ниток на машинні строчки
2. моделюванні швейних виробів
3. розрахунку припусків на обробку при розробці лекал
4. розрахунку висоти настилу
5. виборі обладнання для розкроювання

2

Товщину текстильних матеріалів враховують при
1. розрахунку витрати ниток на машинні строчки
2. моделюванні швейних виробів
3. розрахунку довжини виробу
4. розрахунку ширині коміру
5. виборі обладнання для розкроювання

1

Ширину текстильних матеріалів під час його приймання на підприємство перевіряють через кожні, м
1. 2,0
2. 10,0
3. 3,0
4. 1,0
5. 5,0

3

Які властивості текстильних матеріалів характеризують безпеку для здоров’я людини
1. економічні
2. фізичні
3. технологічні
4. гігієнічні
5. геометричні

4

При збільшенні вологості повітря жорсткість текстильних матеріалів
1. збільшується
2. залишається не змінною
3. залежить від температури повітря
4. зменшується
5. залежить від кліматичного поясу

4

Властивості текстильних матеріалів: розтяг, згин, стискання, кручення, тертя відносяться до групи
1. механічні
2. геометричні
3. фізичні
4. формотворні
5. естетичні

1

Після проведення операції апретування жорсткість текстильного матеріалу
1. зменшується
2. залишається не змінною
3. залежить від температури повітря
4. збільшується
5. залежить від кліматичного поясу

4

Якій рапорт має рисунок ткацького переплетення тканини виготовленої сатиновим переплетення, що позначається
дробом 7/3
1. 3
2. 8
3. 2
4. 7
5. 6

4
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Якій рапорт має рисунок ткацького переплетення тканини виготовленої саржевим переплетення, що позначається
дробом 2/2
1. 3
2. 4
3. 8
4. 2
5. 6
Якій рапорт має рисунок ткацького переплетення тканини виготовленої саржевим переплетення, що позначається
дробом 3/3
1. 3
2. 4
3. 8
4. 2
5. 6
Якій рапорт має рисунок ткацького переплетення тканини виготовленої саржевим переплетення, що позначається
дробом 4/2
1. 3
2. 4
3. 8
4. 2
5. 6
Значення показників жорсткості шовкової костюмної тканини для
представленої моделі жакету повинні бути
1. малими
2. середніми
3. великими
4. співпадати з коефіцієнтом драпування
5. не має значення

2

5

5

2

Які з перерахованих волокон за волокнистим складом відносяться до групи штучних
1. віскозні
2. лавсанові
3. бавовняні
4. вовняні
5. шовкові

1

В якості прокладкового матеріалу для фронтального дублювання пілочок при виготовлені жакету доцільно
використовувати
1. синтепон
2. флізелін без клейового покриття
3. бязь без клейового покриття
4. флізелін або дублерин з клейовим точковим регулярним покриттям
5. бязь з клейовим нерегулярним покриттям
В якості прокладкового матеріалу для фронтального дублювання пілочок при виготовлені пальта чоловічого
доцільно використовувати
1. синтепон
2. флізелін без клейового покриття
3. бязь без клейового покриття
4. флізелін або дублерин з клейовим точковим регулярним покриттям
5. бязь з клейовим нерегулярним покриттям
Для закріплення зрізу борту жакету при обробці «у чистий край» застосовують
1. флізелін
2. дублерин
3. клейову нитку
4. клейову павутинку
5. клейову бязь

4

4

4

Для закріплення зрізу борту плащу жіночого при обробці «у чистий край» застосовують
1. флізелін
2. дублерин
3. клейову нитку
4. клейову павутинку
5. клейову бязь

4

Клейові прикладкові матеріали використовують при виготовлені одягу для
1. формування деталей
2. надання деталям верху формостійкості
3. для зменшення розмірів деталей
4. для зміни розмірів деталей
5. для збільшення розмірів деталей

2

До оздоблювальних матеріалів відносяться
1. гачки, петлі
2. швейні нитки
3. тканина верху
4. прокладко вий матеріал
5. мереживо, тасьма, стрічки

5

До швейної фурнітури відносять
1. швейні нитки
2. штучне хутро
3. ґудзики
4. стрічки
5. тканину

3
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До швейної фурнітури відносять
1. швейні нитки
2. штучне хутро
3. кнопки
4. стрічки
5. тканину

3

До швейної фурнітури відносять
1. швейні нитки
2. штучне хутро
3. крючки та петлі
4. стрічки
5. тканину

3

Які ткацькі переплетення відносяться до групи основних
1. складні
2. дрібно візерунчасті
3. атласні
4. крепові
5. ворсові

3

До геометричних властивостей текстильних матеріалів відноситься показник
1. розривне подовження
2. драпування
3. ширина
4. жорсткість
5. зміна лінійних розмірів

3

Для виготовлення підкладки кишень у чоловічих штанах застосовують
1. тканини з натурального шовку
2. бавовняні тканини
3. вовняні тканини
4. капронові тканини
5. акрилові тканини

2

Якій матеріал відноситься до текстильних
1. хутро
2. шкіра
3. тканина
4. фурнітура
5. комплексний матеріал

3

Якій текстильний матеріал застосовують для з’єднання деталей одягу
1. хутро
2. шкіра
3. швейні нитки
4. фурнітура
5. комплексний матеріал

3

Якій з перерахованих матеріалів можна застосувати замість утеплюючої прокладки у верхньому одязі
1. хутро штучне
2. шкіра
3. швейні нитки
4. фурнітура
5. шнури

1

Текстильні волокна за походженням поділяються на
1. натуральні і хімічні
2. рослинні і тваринні
3. штучні і синтетичні
4. натуральні і синтетичні
5. хімічні і штучні

1

При проектуванні жакетів різновид, розмір та кольорова гама ґудзиків залежить від
1. фактури матеріалу верху
2. властивостей тканини верху
3. волокнистого складу матеріалу верху
4. композиційного рішення моделі
5. виду виробництва

4

До пакету матеріалів для виготовлення жакету входять
1. тканина верху, матеріал підкладки, фурнітура
2. тканина верху, фурнітура
3. тканина верху, матеріал підкладки, матеріали прокладки, швейні нитки,
фурнітура, плечові накладки
4. матеріал підкладки, клейовий пружок, швейні нитки, фурнітура
5. фурнітура, швейні нитки

Натуральні текстильні волокна за походженням поділяються на
1. натуральні і хімічні
2. рослинні і тваринні
3. штучні і синтетичні
4. натуральні і синтетичні
5. хімічні і штучні

3

2
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Поверхня якої тканини вкрита начісним ворсом
1. плюш
2. оксамит
3. вельвет
4. бумазея
5. ситець

4

Лицьова поверхня якої тканини вкрита розрізним ворсом
1. габардин
2. оксамит
3. бязь
4. бумазея
5. ситець

2

Найбільшими теплозахисними властивостями володіють тканини виготовлені з волокон
1. льону
2. бавовни
3. вовни
4. капрону
5. аніду

3

Вказати напрямок ворсу у деталях виробів із оксамиту
1. зверху вниз
2. знизу вверх
3. направлення ворсу залежить від моделі
4. зліва направо
5. з права на ліво

2

Вказати напрямок ворсу у деталях виробів із байки
1. зверху вниз
2. знизу вверх
3. направлення ворсу залежить від моделі
4. зліва направо
5. з права на ліво

1

Вказати напрямок ворсу у деталях виробів із натуральної замші
1. зверху вниз
2. знизу вверх
3. направлення ворсу залежить від моделі
4. зліва направо
5. з права на ліво

1

Вказати напрямок ворсу у деталях виробів із сукна, драпу з довгим ворсом
1. зверху вниз
2. знизу вверх
3. направлення ворсу залежить від моделі
4. зліва направо
5. з права на ліво

1

Вказати напрямок ворсу у деталях виробів із вельвету
1. зверху вниз
2. знизу вверх
3. направлення ворсу залежить від моделі
4. зліва направо
5. з права на ліво

2

Вказати напрямок ворсу у деталях виробів із вельветону
1. зверху вниз
2. знизу вверх
3. направлення ворсу залежить від моделі
4. зліва направо
5. з права на ліво

2

Вказати напрямок ворсу у деталях виробів із штучного хутра з коротким ворсом
1. зверху вниз
2. знизу вверх
3. направлення ворсу залежить від моделі
4. зліва направо
5. з права на ліво

1

Вказати, у виробах із якого матеріалу ворс повинен бути направлений зверху вниз
1. вельвет
2. оксамит
3. натуральна замша
4. плюш
5. вельветон

3

Вказати, у виробах із якого матеріалу ворс повинен бути направлений зверху вниз
1. вельвет
2. оксамит
3. байка
4. плюш
5. вельветон

3
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Вказати, у виробах із якого матеріалу ворс повинен бути направлений знизу вверх
1. оксамит
2. натуральна замша
3. штучне хутро
4. плюш
5. махровка

1

Вказати, для якого матеріалу характерна така негативна властивість, як скрите прорубування
1. трикотажне полотно
2. штучна шкіра
3. натуральна шкіра
4. плащовий термопластичний матеріал
5. оксамит

1

Вказати для ВТО виробів із якого матеріалу використовують кардострічки
1. штучна шкіра
2. дубльований матеріал, виворітною стороною якого є штучне хутро
3. оксамит
4. натуральна замша
5. штучне хутро

3

Вказати яке пристосування використовується для запобігання заминанню ворсу при проведенні ВТО виробів із
оксамиту
1. щітка
2. пропрасовувач
3. кардострічка
4. пульверизатор
5. кілок
Назвіть правильно назву деталі блузи-туніки, яка позначена цифрою 3
1. сорочкового типу
2. вшивний двошовний
3. нульовий реглан
4. реглан-погон
5. вшивний одношовний рукав

3

2

Вказати які швейні машини використовують для обробки деталей швейних виробів із штучного хутра
1. скорняжні машини
2. машини безпосадочного човникового стібка
3. машини зшивно-обметувального стібка
4. машини ланцюжкового стібка
5. зигзагоподібного стібка

2

Вказати які швейні машини використовують для обробки деталей швейних виробів із натурального хутра
1. машини безпосадочного човникового стібка
2. скорняжні машини
3. машини зшивно-обметувального стібка
4. машини ланцюжкового стібка
5. зигзагоподібного стібка

2

Вказати які швейні машини використовують для обробки деталей швейних виробів із плащових термопластичних
матеріалів
1. машини ланцюжкового стібка
2. скорняжні машини
3. машини зшивно-обметувального стібка
4. машини безпосадочного човникового стібка
5. зигзагоподібного стібка
Вказати які швейні машини використовують для обробки деталей швейних виробів із костюмних тканин з великим
вмістом синтетичних волокон
1. зигзагоподібного стібка
2. скорняжні машини
3. машини зшивно-обметувального стібка
4. машини ланцюжкового стібка
5. машини безпосадочного човникового стібка
Який матеріал можна використати в якості прокладки при виготовленні виробів із однотонної тонкої прозорої
тканини - шифон
1. шар основного матеріалу
2. прошивний флізелін з точковим клейовим покриттям
3. бязь
4. коленкор
5. дублерин з клейовим не регулярним покриттям
При виготовлені чоловічих курток в якості утеплюючої прокладки застосовують
1. натуральна шкіра
2. синтепон
3. бязь
4. ґудзики
5. тасьма-блискавка

При виготовлені жіночих курток в якості утеплюючої прокладки застосовують
1. натуральна шкіра
2. бязь
3. синтепон
4. ґудзики
5. тасьма-блискавка

4

5

1

2

3
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При виготовлені дитячих курток в якості утеплюючої прокладки застосовують
1. синтепон
2. натуральна шкіра
3. бязь
4. ґудзики
5. тасьма-блискавка

1

Для виробів із якого матеріалу не використовують клейовий спосіб фіксації припусків швів
1. натуральне хутро
2. натуральна шкіра
3. натуральна замша
4. штучна шкіра
5. козлина

4

Які площини називаються фронтальними
1. вертикальні площини, які розділяють тіло на праву і ліву частини.
2. горизонтальні площини, які розділяють тіло на верхню і нижню частини.
3. вертикальні площини, які розділяють тіло на передню і задню частини
4. горизонтальні площини, які розділяють тіло на голову та тулуб
5. вертикальні площини, які розділяють тіло на праву та ліву частини

3

Які площини називаються фронтальними
1. вертикальні площини, які розділяють тіло на праву і ліву частини.
2. горизонтальні площини, які розділяють тіло на верхню і нижню частини.
3. вертикальні площини, які розділяють тіло на передню і задню частини
4. горизонтальні площини, які розділяють тіло на голову та тулуб
5. вертикальні площини, які розділяють тіло на праву та ліву частини

3

Якій вид одягу подано на малюнку
1. пальто
2. плащ
3. жакет
4. сукня
5. халат

4

Якій вид одягу подано на малюнку
1. пальто
2. плащ
3. жакет
4. сукня
5. халат

1

Якій вид одягу подано на малюнку
1. пальто
2. плащ
3. жакет
4. сукня
5. халат

3

Відповідно до рисунку жакету вкажіть можливий волокнистий склад
костюмної тканини
1. шовк натуральний
2. шовк віскозний
3. вовна
4. нітрон
5. бавовна

3

Кишені жакету за способом обробки відносяться до групи
1. накладні
2. в шві
3. прорізні з листочкою
4. прорізні з клапаном
5. накладні з тасьмою-блискавкою

4

Властивості текстильних матеріалів: довжина, ширина, товщина, поверхнева і лінійна густина відносяться до групи
1. механічні
2. геометричні
3. фізичні
4. формотворні
5. оптичні

2

Вказати, у виробах із якого матеріалу ворс повинен бути направлений знизу вверх
1. оксамит
2. натуральна замша
3. штучне хутро
4. плюш
5. махровка

1

Вкажіть яким переплетення виготовляється оксамит
1. атласне
2. саржеве
3. сатинове
4. махрове
5. ворсове

5
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Вкажіть яке переплетення відноситься до складних ворсових
1. атласне
2. саржеве
3. сатинове
4. махрове
5. полотняне

5

Вкажіть як називається процес отримання пряжи з волокон
1. формування стрічки
2. прядіння
3. тріпання
4. пухління
5. передпрядіння

2

Вкажіть чим відрізняється каракуль від каракульчі
1. товщиною шкіряної поверхні
2. малюнком волосяного покрову
3. висотою волосяного покрову
4. кольором волосяного покрову
5. розмірами шкурки

2

За способом утворення трикотажні полотна поділяються на
1. поперечно - та основов’язаний
2. основов’язаний ластик
3. поперечнов’язана гладь
4. поперечнов’язаний атлас
5. основов’язане трико

1

Основними недоліками більшості синтетичних волокон є
1. жорсткість, мала гігроскопічність
2. низьке зсідання
3. висока гігроскопічність
4. низька теплопровідність
5. ворсистість поверхні

1

Текстильна нитка відрізняється від текстильного волокна тим, що має більшу
1. ширину
2. пружність
3. довжину
4. щільність
5. жорсткість

3

Вкажіть, які швейні нитки за волокнистим складом не застосовують для прокладання оздоблювальної строчки у
верхньому одязі
1. лавсанові
2. капронові
3. шовкові
4. штапельні
5. текстуровані
Розмір дитячої фігури визначається за обхватом
1. талії
2. стегон
3. грудей третім
4. грудей четвертим
5. плеча

3

3

Розмір чоловічої фігури визначається за обхватом
1. грудей третім
2. талії
3. стегон
4. грудей четвертим
5. плеча

1

Розмір жіночої фігури визначається за обхватом
1. талії
2. стегон
3. грудей третім
4. грудей четвертим
5. плеча

3

Розмір жіночої сукні визначається за обхватом
1. талії
2. стегон
3. грудей третім
4. грудей четвертим
5. плеча

3

Розмір чоловічого пальта визначається за обхватом
1. грудей третім
2. талії
3. стегон
4. шиї
5. плеча

1
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Розмір чоловічого піджака визначається за обхватом
1. грудей третім
2. талії
3. стегон
4. шиї
5. плеча

1

Вкажіть якій виріб відносяться до плечового одягу
1. сорочка
2. труси
3. фартух
4. штани
5. наволочка

1

Вкажіть якій виріб відносяться до поясного одягу
1. сорочка
2. кепка
3. фартух
4. сукня
5. шорти

5

Вкажіть якій виріб відносяться до групи кухонна білизна
1. сорочка
2. труси
3. фартух
4. штани
5. шорти

3

Вкажіть якій виріб відносяться до групи натільна білизна
1. сорочка
2. труси
3. фартух
4. штани
5. шорти

2

Вкажіть якій виріб відносяться до групи постільна білизна
1. сорочка
2. ковдра
3. фартух
4. штани
5. шорти

2

Вкажіть якій виріб відносяться до групи постільна білизна
1. сорочка
2. наволочка
3. фартух
4. штани
5. шорти

2

До основних деталей плечових виробів належать
1. спинка, пілочка, рукав, нижній комір
2. кокетка, листочка, верхній комір, підборт
3. бочок спинки, бочок пілочки, підборт
4. перед, кишеня накладна, комір верхній
5. спинка, перед, бочок, комір

1

Найбільше зсідання при пранні та декатуванні спостерігається у підкладкових тканин виготовлених
1. з поліамідних ниток
2. з віскозних ниток
3. з бавовняних ниток і віскозної пряжі
4. з поліамідних ниток і віскозної пряжі
5. з поліамідної пряжі

2

Підкладка у жакетах використовується для
1. композиційного оформлення внутрішньої сторони жакету
2. оформлення внутрішньої сторони жакета, запобігання від зносу і забруднення жакету
3. збільшення міцності жакету
4. формоутворення
5. формозакріплення

2

Лицьовий бік костюмної тканини виготовленої саржевим переплетенням визначають за напрямком діагоналі, яка
там проходить
1. по горизонталі
2. зліва знизу вверх направо
3. з права знизу вверх наліво
4. по вертикалі
5. з права зверху наліво
Найкращими формотворними властивостями володіють костюмні тканини з
1. бавовняної пряжи
2. вовняної пряжи
3. лляной пряжи
4. шовкових натуральних ниток
5. шовкових штучних ниток

2

2
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Формотворні властивості напіввоняних костюмних тканин не погіршуються при вмісті синтетичних волокон до
1. 30-35 %
2. 45-50 %
3. 50-55 %
4. 55-60 %
5. 60-80 %

1

Швейні нитки з натурального шовку при виготовлені демісезонного одягу можуть застосовуватись для
1. зшивання бічних і плечових зрізів
2. для обшивання бортів і комірів
3. для прокладанні оздоблювальних строчок та виметування петель
4. для підшивання низу жакету
5. вшивання коміру у горловину

3

Швейні нитки з натурального шовку при виготовлені жакету можуть застосовуватись для
1. зшивання бічних і плечових зрізів
2. для обшивання бортів і комірів
3. для прокладанні оздоблювальних строчок та виметування петель
4. для підшивання низу жакету
5. вшивання коміру у горловину

3

Швейні бавовняні нитки застосовуються для прокладання оздоблюваних строчок в жакетах виготовлених з
1. костюмної вовняної тканини
2. костюмної шовкової тканини
3. джинсової тканини
4. костюмної напівляної тканини
5. костюмної віскозної тканини

3

За однаковими вихідними умовами, костюмні тканини характеризуються мінімальною сипкістю ниток по зрізах, як
що вони виготовлені
1. сатиновим переплетенням
2. саржевим переплетенням
3. комбінованим переплетенням
4. полотняним переплетенням
5. атласним

4

За призначенням жакет відноситься до групи
1. повсякденний
2. домашній
3. робочій
4. для урочистих подій
5. романтичний

1

Силует жакету за ступенем прилягання є
1. прямий
2. прилеглий
3. напівприлеглий
4. трапецієподібний
5. О - подібний

3

Силует жакету за ступенем прилягання є
1. прямий
2. прилеглий
3. трапецієподібний
4. напівприлеглий
5. О - подібний

4

Силует жакету за ступенем прилягання є
1. прямий
2. прилеглий
3. трапецієподібний
4. напівприлеглий
5. О - подібний

4

За однаковими вихідними умовами, костюмні тканини характеризуються максимальною сипкістю ниток по зрізах,
як що вони виготовлені
1. атласним переплетенням
2. саржевим переплетенням
3. комбінованим переплетенням
4. полотняним переплетенням
5. ворсовим
За однаковими вихідними умовами, костюмні тканини характеризуються максимальною сипкістю ниток по зрізах,
як що вони виготовлені
1. сатиновим переплетенням
2. саржевим переплетенням
3. комбінованим переплетенням
4. полотняним переплетенням
5. ворсовим
За однаковими вихідними умовами, костюмні тканини володіють блиском, як що вони виготовлені
1. атласним переплетенням
2. саржевим переплетенням
3. комбінованим переплетенням
4. полотняним переплетенням
5. ворсовим

1

1

1
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157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

Силует жакету за ступенем прилягання є
1. прямий
2. прилеглий
3. напівприлеглий
4. трапецієподібний
5. О - подібний

Зображена модель жакету відноситься до стилю
1. ділового
2. спортивного
3. романтичного
4. класичного
5. етнічного
Зображена модель жакету відноситься до стилю
1. ділового
2. спортивного
3. романтичного
4. класичного
5. етнічного

Зображена модель жакету відноситься до стилю
1. ділового
2. спортивного
3. романтичного
4. класичного
5. етнічного

3

2

2

4

Пальта чоловічі демісезонні відносяться до групи
1. білизна
2. верхній одяг
3. корсетні вироби
4. галантерейні вироби
5. головні вироби

2

Куртки дитячі зимові відносяться до групи
1. білизна
2. верхній одяг
3. корсетні вироби
4. галантерейні вироби
5. головні вироби

2

Шапки жіночі відносяться до групи
1. білизна
2. верхній одяг
3. корсетні вироби
4. галантерейні вироби
5. головні вироби

5

Бюстгальтери жіночі відносяться до групи
1. білизна
2. верхній одяг
3. корсетні вироби
4. галантерейні вироби
5. головні вироби

3

Плащі жіночі демісезонні відносяться до групи
1. білизна
2. верхній одяг
3. корсетні вироби
4. галантерейні вироби
5. головні вироби

2

Пальта жіночі демісезонні відносяться до групи
1. білизна
2. верхній одяг
3. корсетні вироби
4. галантерейні вироби
5. головні вироби

2

Жакети жіночі відносяться до групи
1. білизна
2. верхній одяг
3. корсетні вироби
4. галантерейні вироби
5. головні вироби

2

Вкажіть до якого виду відноситься комір жакету поданого на рисунку
1. піджачного
2. вшивного
3. стійка
4. «апаж»
5. «хомут»

1
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Вкажіть до якого виду відноситься комір пальта поданого на рисунку
1. піджачний
2. вшивний
3. стійка
4. «апаж»
5. «хомут»

1
170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Вкажіть до якого виду відноситься комір пальта поданого на рисунку
1. піджачного
2. вшивного
3. стійка
4. суцільнокроєна стійка
5. «хомут»

4

Вкажіть до якого виду відноситься комір жакету поданого
на рисунку
1. піджачного
2. вшивного
3. стійка
4. «апаж»
5. «хомут»

2

Вкажіть до якого виду відноситься комір жакету поданого
на рисунку
1. суцільнокроєна стійка
2. вшивного
3. стійка
4. «апаж»
5. «хомут»

1

Вкажіть до якого виду відноситься комір жакету поданого на рисунку
1. піджачного
2. вшивного
3. стійка
4. «апаж»
5. «хомут»

4

Тканина саржа рукавна виготовляється переплетенням
1. саржевим
2. атласним
3. сатиновим
4. полотняним
5. діагональним

1

Тканина cатин виготовляється переплетенням
1. саржевим
2. атласним
3. сатиновим
4. полотняним
5. діагональним

2

Тканина атлас виготовляється переплетенням
1. саржевим
2. атласним
3. сатиновим
4. полотняним
5. діагональним

2

Тканина ситець виготовляється переплетенням
1. саржевим
2. атласним
3. сатиновим
4. полотняним
5. діагональним

4

Тканина бязь виготовляється переплетенням
1. саржевим
2. атласним
3. сатиновим
4. полотняним
5. діагональним

4

Орнамент тканини якій змальовує реалістичні, стилізовані зображення птиць, звірів тощо називається
1. геометричний
2. рослинний
3. каліграфічний
4. фантастичний
5. тваринний

5

Орнамент тканини основою якого є зображення сонця, хмар, зірок тощо називається
1. геометричний
2. рослинний
3. каліграфічний
4. фантастичний
5. астральний

5
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Орнамент тканини основою якого є вигадані зображення, частіше за символічний і міфологічний вміст називається
1. геометричний
2. рослинний
3. каліграфічний
4. фантастичний
5. астральний
Орнамент тканини який складається з окремих букв або елементів тексту, виразних по своєму пластичному
малюнку і ритму називається
1. геометричний
2. рослинний
3. каліграфічний
4. фантастичний
5. астральний
Орнамент тканини який утворюється малюнками рослинного характеру називається
1. геометричний
2. рослинний
3. каліграфічний
4. фантастичний
5. астральний
Орнамент тканини який утворюється шляхом використання в малюнку геометричних фігур і їх поєднання
називається
1. геометричний
2. рослинний
3. каліграфічний
4. фантастичний
5. астральний
Орнамент тканини який утворюється системою символів називається
1. геометричний
2. рослинний
3. каліграфічний
4. фантастичний
5. символічний

4

3

2

1

5

Тканини, що виробляються з візерунчастими малюнками, отримані способом механічного друку
1. глабкофарбованими
2. відбіленими
3. з друкованим малюнком
4. суровими
5. пістрявотканими

3

Тканини, що виробляються з різнозабарвлених ниток називають
1. глабкофарбованими
2. відбіленими
3. з друкованим малюнком
4. суровими
5. пістрявотканими

5

Вказати основні деталі типової форми членування поверхні чоловічого піджака
1. спинка, перед, листочка
2. спинка, перед, комір, рукав
3. перед, комір, рукав
4. спинка, пілочка, бочок, рукав, комір
5. спинка, перед, рукав, клапан

4

Вказати які типи постав фігур згідно класифікації визначено для швейної промисловості
1. нормальна, сутула, випрямлена
2. нормальна, зігнута
3. нормальна, вигнута, нахилена
4. пряма, прогнута, зігнута
5. зігнута, випрямлена, вигнута

1

Вказати, в виробах з якою застібкою ґудзики розміщують по лінії напівзаносу
1. центральна (однобортна)
2. асиметрична
3. зміщена (двобортна)
4. в дотик
5. без застібки

1

Для усунення полиску швейного виробу парою застосовують операцію
1. відпарювання
2. пропарювання
3. прасування
4. пресування
5. запрасування

1

Назвіть вид ВТО, при якому матеріал затискається між двома гарячими поверхнями без їх переміщення
1. пресування
2. прасування
3. пропарювання
4. спрасовування
5. запрасування

1
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194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

Назвіть вид ВТО, при якому матеріал обробляється паром без дії гарячої поверхні
1. спрасовування
2. прасування
3. пресування
4. пропарювання
5. припрасування

4

Назвіть робочий орган швейної машини, який викликає посадку тканини в процесі з’єднання деталей
1. голка
2. петельник
3. механізм переміщення матеріалів
4. човник
5. ниткоподавач

3

Вкажіть за яким способом прядіння переробляють короткі волокна вовни
1. кардна
2. гребінна
3. апаратна
4. послідовна
5. паралельна

3

Вкажіть за яким способом прядіння переробляють довгі волокна шовку
1. кардна
2. гребінна
3. апаратна
4. послідовна
5. паралельна

2

Вкажіть за яким способом прядіння переробляють довгі волокна льону
1. кардна
2. гребінна
3. апаратна
4. послідовна
5. паралельна

2

Вкажіть за яким способом прядіння переробляють довгі волокна вовни
1. кардна
2. гребінна
3. апаратна
4. послідовна
5. паралельна

2

Яку назву має назва сукупність операцій за результатами яких з волокнистої маси отримують пряжу
1. кручення
2. ткацтво
3. в’язання
4. прядіння
5. плетіння

4

Яка ознака характеризує сорт тканини
1. переплетення
2. товщина
3. довжина
4. ширина
5. якість

5

Назвіть робочий орган, який викликає посадку тканини в процесі з’єднання деталей
1. голка
2. петельник
3. механізм переміщення матеріалів
4. човник
5. ниткоподавач

3

Який робочий орган швейних машин не бере участь в процесі утворення ланцюгових стібків
1. ниткоподавач
2. петельник
3. механізм переміщення матеріалів
4. човник
5. голка

4

Вкажіть правильно стібки тимчасового призначення
1. косі обметувальні
2. прямі зафастригувальні
3. петлеподібні підшивні
4. косі вифастригувальні
5. прямі вифастригувальні

2

Як називається тимчасове ниткове закріплення обшитих країв деталей для збереження потрібної форми
1. фастригування
2. прифастригування
3. уфастригування
4. вифастригування
5. зафастригування

4
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207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. настрочний з двома відкритими зрізами
2. розстрочний
3. накладний з відкритими зрізами
4. настрочний з одним відкритим зрізом
5. накладний з двома закритими зрізами

1

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. зшивний з запрасованими припусками шва
2. зшивний з розпрасованими припусками шва
3. зшивний на ребро
4. настрочний з одним відкритим зрізом
5. накладний з двомаодним закритими зрізами

2

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. накладний
2. обшивний
3. обкантувальний
4. настрочний
5. зшивний

1

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. обкантувальний з закритими зрізами
2. обкантувальний з тасьмою
3. накладний з закритими зрізами
4. настрочний
5. обшивний

1

Як називається машинне ниткове з’єднання деталей за овальним контуром
1. обшивання
2. пришивання
3. зшивання
4. вшивання
5. настрочування

4

Як називається машинне ниткове з’єднання з наступним вивертанням деталей
1. зшивання
2. обшивання
3. пришивання
4. застрочування
5. настрочування

2

Як називається операція постійного закріплення підігнутого краю деталі
1. нафастригування
2. прифастригування
3. вифастригування
4. підшивання
5. зафастригування

4

Назвіть правильну термінологію шва, який зображений на рисунку
1. накладний з відкритим зрізом
2. настрочний з відлітним краєм
3. настрочний з одним закритим зрізом
4. настрочний з двома закритими зрізами
5. накладний із закритими зрізами

3

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. накладний з одним закритим зрізом
2. обкантувальний
3. настрочний з одним закритим зрізом
4. подвійний
5. у підгин з закритим зрізом

5

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. у замок
2. запошивний
3. в стик
4. подвійний
5. настрочний

2

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. обкантувальний спеціальною тасьмою
2. обкантувальний із закритими зрізами
3. обкантувальний з відкритим зрізом
4. обкантувальний полоскою складеною навпіл
5. настрочний

2

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. подвійний
2. накладний з закритим зрізом
3. розстрочний
4. накладний з двома закритими зрізами
5. у замок

1
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222
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Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. подвійний
2. накладний з закритим зрізом
3. розстрочний
4. накладний з двома закритими зрізами
5. у замок

5

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. зшивний із суміщенням зрізів, який виконано двома строчками з обметуванням зрізів
2. зшивний із суміщенням зрізів, який виконано однією строчкою з обметуванням зрізів
3. зшивний із суміщенням зрізів, який виконано двома строчками без обметування зрізів
4. зшивний із суміщенням зрізів, який виконано однією строчкою без обметування зрізів
5. зшивний із суміщенням зрізів, який виконано двома строчками з окремим
обметуванням зрізів

1

Назвіть правильну термінологію шва, який зображено на рисунку
1. у дотик (з одночасним прокладанням тасьми)
2. накладний з двома відкритими зрізами
3. накладний з двома закритими зрізами
4. настрочний
5. зшивний

1

Назвіть правильно вид ВТО при якому припуски на шви розкладають в різні боки й закріплюють у заданому стані
1. запрасовуванням
2. розпрасовуванням
3. припасовуванням
4. спрасовуванням
5. прасуванням

2

Назвіть правильно вид ВТО швів, згинів, виточок, складок або оброблених країв з метою їх потоншення
1. припасовування
2. розпрасовування
3. пропарювання
4. спрасовування
5. відтягування

1

Назвіть правильно вид ВТО, який використовують для збільшення лінійних розмірів деталі швейного виробу на
окремих ділянках
1. розпрасовування
2. спрасовування
3. відтягування
4. запрасовування
5. пропарювання
Назвіть правильно вид ВТО, який використовують для закріплення підігнутих в один бік припусків на шви, країв
деталей
1. запрасовування
2. застрочування
3. прасування
4. розпрасовування
5. припрасовування
Назвіть вид ВТО, при якому матеріал обробляється паром без дії гарячої поверхні
1. спрасовування
2. прасування
3. пресування
4. пропарювання
5. запрасовування

3

1

4

Назвіть призначення операції «Дублювання деталей виробу»
1. надання деталям необхідної формостійкості
2. закріплення підігнутих зрізів деталей
3. закріплення припусків швів
4. потоншення країв деталей
5. видалення заломів тканини на деталях

1

Назвіть операцію, при виконанні якої не використовується клейова «павутинка»
1. закріплення припусків швів обшивання пілочок підбортами
2. закріплення підігнутого припуску на обробку низу спідниці
3. дублювання деталей
4. закріплення припуску швів обшивання коміра
5. закріплення припусків швів при з’єднанні коміра з горловиною у верхньому одязі

3

Назвіть, при дублюванні яких деталей чоловічого піджака, використовують багатозональний прокладковий
матеріал з клейовим покриттям
1. верхній комір
2. нижній комір
3. пілочка
4. клапан
5. підборт
Назвіть операції, які виконуються на машинах напівавтоматичної дії для обробки прорізних кишень автоматично
1. пришивання верхньої і нижньої обшивок до основної деталі
2. розрізання входу в кишеню і вивертання
3. пришивання обшивки до основної деталі з одночасним прорізанням входу в кишеню
4. закріплення кутиків і зшивання підкладки кишені
5. пришивання нижньої обшивки

3

3
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Назвіть неподільну операцію, яка відсутня при обробці прорізної кишені з листочкою з вшивними кінцями
1. продублювати листочку
2. обшити бічні зрізи листочки
3. запрасувати листочку
4. пришити листочку до пілочки
5. пришити підзор до пілочки

2

Назвіть область застосування нетканого матеріалу типу фільц при виготовлені чоловічих піджаків
1. підборт
2. підклапан
3. нижній комір
4. підзор
5. прокладка в пілочку

3

Яка деталь прорізної кишені запобігає розтягуванню розрізу кишені
1. клапан
2. обшивка
3. поздовжник
4. листочка
5. підзор

3

Як називається деталь прорізної кишені для оформлення її з виворотного боку
1. обшивка
2. підзор
3. листочка
4. підкладка кишені
5. клапан

4

Яку деталь не використовують при обробці накладної кишені та з’єднанні її з пілочкою
1. підкладку накладної кишені
2. прокладку накладної кишені
3. пілочку
4. підзор
5. накладну кишеню

4

Яку деталь не використовують при обробці прорізних кишень з двома обшивками
1. верхню обшивку
2. листочку
3. нижню обшивку
4. підкладку кишені
5. підзор

2

Яку деталь не використовують при обробці прорізних кишень з вшивними листочками
1. підкладку кишені
2. листочку
3. верхню обшивку
4. підзор
5. прокладку листочки

3

Яку деталь не використовують при обробці прорізних кишень з клапаном
1. підкладку клапана
2. підкладку кишені
3. клапан
4. листочку
5. нижню обшивку

4

Назвіть правильну термінологію шва, за допомогою якого з’єднується підзор з підкладкою при обробці верхніх
прорізних кишень з листочкою в піджаках
1. накладний із закритим зрізом
2. накладний з відкритим попередньо обметаним зрізом
3. зшивний
4. настрочний
5. зшивний шов з обметаними зрізами
Назвіть правильну термінологію шва, який застосовується в основному при вшиванні коміра в горловину в
чоловічому піджаку
1. зшивний шов
2. накладний з закритим зрізом
3. у дотик
4. накладний з двома відкритими зрізами
5. настрочний
Назвіть правильну термінологію шва, який застосовується при з’єднанні верхнього коміра з нижнім із фільцу по
відльоту у чоловічому піджаку
1. накладний з відкритими зрізами
2. настрочний з відкритими зрізами
3. обкантувальний
4. у дотик
5. настрочний з закритими зрізами
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. пришити відрізний бочок до підкладки кишені
2. настрочити відрізний бочок на підкладку кишені
3. зшити відрізний бочок з підкладкою кишені
4. обшити відрізний бочок підкладкою кишені
5. обметати нижній зріз відрізного бочка одночасно з підкладкою кишені

3

4

1

2
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Назвіть правильну термінологію шва, який позначений на схемі цифрою 3
1. розстрочний
2. накладний з відкритим зрізом
3. зшивний
4. у стик
5. настрочний з відкритим зрізом
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі цифрою 6
1. обметати зрізи підкладки кишені
2. зшити зрізи підкладки кишені
3. обшити зрізи підкладки кишені
4. обкантувати зрізи підкладки кишені
5. зшити зрізи підкладки кишені з одночасним обкантовуванням і обметуванням

5

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 4
. настрочити тасьму-блискавку на відкосок
2. з’єднати тасьму-блискавку з відкоском
3. пришити тасьму-блискавку до відкоска
4. зшити тасьму-блискавку з відкоском
5. обшити відкосок тасьмою-блискавкою

4

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 13
1. пришити тасьму-блискавку до обшивки-гульфіка, яка суцільновикроєна з
передньою частиною штанів
2. настрочити тасьму-блискавку на обшивку-гульфіка, яка суцільновикроєна з
передньою частиною штанів
3. з’єднати тасьму-блискавку із обшивкою-гульфіком, яка суцільновикроєна з
передньою частиною штанів
4. зшити тасьму-блискавку із обшивкою-гульфіком, яка суцільновикроєна з передніми
частинами штанів
5. пришити тасьму-блискавку до відкоска
Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо обробки
даного вузла
1. пришити листочку одночасно з нижньою частиною підкладки кишені до пілочки
2. пришити нижню частину підкладки кишені до пілочки
3. зшити зрізи частин підкладки кишені
4. пришити кінці листочки до пілочки
5. прокласти оздоблювальну строчку по верхньому краю листочки

2
1
2

3

1

2

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена цифрою 3
1. настрочити нижню частину підкладки кишені на пілочку
2. пришити нижню частину підкладки кишені до пілочки
3. обшити проріз кишені нижньою частиною підкладки кишені
4. пришити верхню частину підкладки кишені до пілочки
5. з’єднати нижню частину підкладки кишені з пілочкою

4

3

1
3

2

4

248

1

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 9
1. настрочити праву передню частину штанів на тасьму-блискавку і відкосок
2. настрочити відкосок і тасьму-блискавка на праву передню частину штанів
3. з’єднати відкосок і тасьму-блискавка з правою передньою частиною
штанів
4. пришити відкосок і тасьму-блискавка до правої передньої частини штанів
5. обшити праву передню частину штанів відкоском і тасьмою-блискавка

4

247

2

2

1

3

2

Назвіть правильну термінологію щодо операціцї, яка
позначена на схемі цифрою 3
1. настрочити верхню обшивку на пілочку
2. обшити вхід в кишеню верхньою обшивкою
3. пришити верхню обшивку до пілочки
4. обкантувати вхід в кишеню верхньою обшивкою
5. з’єднати верхню обшивку з пілочкою

3
249

250

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 4
1. настрочити верхню частину підкладки кишені на припуск шва
пришивання нижньої обшивки
2. зшити верхню частину підкладки кишені з припуском шва
пришивання нижньої обшивки
3. обшити припуск шва пришивання нижньої обшивки верхньою
частиною підкладки кишені
4. пришити верхню частину підкладки кишені до припуску шва
пришивання нижньої обшивки
5. з’єднати верхню частину підкладки кишені з припуском шва
пришивання нижньої обшивки до пілочки

4

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на
схемі цифрою 4
1. зшивний з запрасованими припусками шва
2. накладний з відкритими зрізами
3. упідгин з відкритим зрізом
4. настрочний з відкритими зрізами
5. обшивний

1
251

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 6
1. пришити зрізи верхньої частини підкладки кишені до нижньої
2. з’єднати зрізи підкладки кишені
3. обшити зрізи підкладки кишені
4. настрочити зрізи верхньої частини підкладки кишені на нижню
5. зшити зрізи підкладки кишені

5
252

Назвіть правильно термінологію шва, який позначений на
схемі цифрою 6
1. обшивний
2. накладний з двома відкритими зрізами
3. упідгин з відкритим зрізом
4. зшивний
5. настрочний з відкритими зрізами

4
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Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 2
1. зшити нижню обшивку з пілочкою
2. настрочити нижню обшивку на пілочку
3. пришити нижню обшивку до пілочки
4. обшити нижній зріз кишені нижньою обшивкою
5. з’єднати нижню обшивку з пілочкою

3
254

Яка неподільна операції, що відповідає цифрі 1, містить
правильну термінологію щодо обробки даного вузла
1. з’єднати підзор з підкладкою кишені
2. пришити підзор до підкладки кишені
3. настрочити підзор на підкладку кишені
4. зшити підзор з підкладкою кишені
5. обшити підзор кишені підзором

2
255

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрами 1 і 2
1. обшивний в просту рамку
2. обшивний в складну рамку
3. обшивний в кант
4. обкантувальний з одним відкритим зрізом
5. обкантувальний з закритими зрізами

2
256

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 3
1. пришити підзор до підкладки кишені
2. з’єднати підзор та підкладку кишені
3. зшити підзор та підкладку кишені
4. настрочити підзор на підкладку кишені
5. обшити підзор підкладкою кишені

1
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Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 1
1. зшити клапан з підклапаном
2. з’єднати клапан з підклапаном
3. обшити клапан підклапаном
4. пришити клапан до підклапана
5. настрочити клапан на підклапан

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на
схемі цифрою 1
1. обкантувальний
2. обшивний
3. накладний з двома закритими зрізами
4. зшивний
5. підгин з закритим зрізом

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі
цифрою 7
1. упідгин з відкритим зрізом
2. накладний з відкритими зрізами
3. обшивний
4. настрочний з відкритими зрізами
5. зшивний

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена
на схемі цифрою 7
1. зшити зрізи підкладки кишені
2. пришити зрізи верхньої частини підкладки кишені до нижньої
3. обшити зрізи підкладки кишені
4. з’єднати зрізи підкладки кишені
5. настрочити зрізи верхньої частини підкладки кишені на нижню

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо обробки
даного вузла
1. намітити лінію обшивання клапана
2. зшити клапан з підклапаном
3. підрізати припуски шва обшивання в кутиках
4. вивернути клапан
5. припрасувати клапан, утворюючи кант

1
Яка операція містить неправильну термінологію
щодо обробки
2
даного
вузла
1
1
3
1. настрочити клапан на пілочку
2. пришити нижню обшивку до пілочки
3. розрізати вхід в кишеню
4. вивернути деталі кишені
5. зшити підкладку кишені

4

2

263

Назвіть правильно термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 3
1. зшити підкладку кишені з обшивкою верхнього краю кишені
2. з’єднати підкладку кишені з обшивкою верхнього краю кишені
1
1
3. обшити підкладкою
кишені обшивкою верхнього краю кишені
1
1
4. пришити підкладку
кишені до обшивки верхнього краю кишені
5. настрочити підкладку кишені на обшивкою верхнього краю
кишені

2

2

264

2

1

2

1

1
2
3

4

4

Назвіть правильно термінологію щодо операції, яка позначена
на схемі цифрою 1
1. обшити верхній зріз накладної кишені обшивкою
2. пришити обшивку до верхнього зрізу накладної кишені
3. зшити верхній зріз накладної кишені та обшивку
1
1 накладної кишені та обшивку
4. з’єднати верхній зріз
5. настрочити обшивку на накладну кишеню по верхньому зрізу

2

5

3

5

3

3

2

1

4

2

3

3

2
3

1
2
3

5

1

4

Страница 22 из 34

265

Назвіть правильно термінологію щодо операції,
позначена на схемі цифрою 5
1. настрочити накладну кишеню на основну деталь виробу
2. зшити накладну кишеню з основною деталлю виробу
1
3. з’єднати накладну
кишеню з основною деталлю виробу
1
4. настрочити основну
деталь виробу на накладну кишеню
5. пришити накладну кишеню до основної деталі виробу

яка

1
1

2
2

1
1

3
3

2

3
2

266

1

4

2

5
4

3

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на
схемі цифрами 1 та 2
1. обкантувальний
2. накладний з одним закритим зрізом
1
3. настрочний з двома відкритими зрізами
1
4. накладний з двома1 закритими зрізами
5. зшивний

1
1

1

2

2

3

3

2

267

3

4

2
3

2
3

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на
схемі цифрою 2
1. зшивний
2. накладний
3. обшивний
1
4. настрочний
5. подвійний

5
4

1

1

2

2

1

1

1

3

3

2

268

2

5
4

3

Назвіть операцію, яка не виконується при обробці даного вузла
1. пришити підкладку кишені до припуску на обробку верхнього краю накладної
кишені
1
2. запрасувати припуск шва пришивання підкладки кишені до припуску на обробку
верхнього краю накладної кишені
3. обшити накладну кишеню підкладкою кишені
4. настрочити підкладку кишені до пілочки
5. настрочити накладну кишеню на пілочку

1
2

3
2

269

270

271

272

273

274

275

276

1

3

2

5

3

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. зшити горішній комір з нижнім
2. обшити нижній комір горішнім
3. пришити нижній комір до горішнього
4. настрочити нижній комір на горішній
5. з’єднати горішній комір з нижнім

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена
на схемі цифрою 3
1. з’єднати нижній комір із горловиною
2. пришити нижній комір до горловини виробу
3. вшити нижній комір в горловину виробу
4. обшити горловину виробу нижнім коміром
5. настрочити нижній комір на горловину виробу

Назвіть правильну термінологію щодо
позначена на схемі цифрою 4
1. зшити підкладку виробу з горішнім коміром
2. обшити горішній комір підкладкою виробу
3. з’єднати підкладку виробу з горішнім коміром
4. пришити підкладку виробу до горішнього коміра
5. настрочити підкладку виробу на горішній комір

2

4

2

3

операції,

3
4

2

3

яка

Яка операція містить неправильну термінологію щодо обробки даного
вузла
1. обшити нижній комір верхнім
2. вивернути комір на лицьову сторону
3. припрасувати комір
4. настрочити припуск шва обшивання на нижній комір
5. пришити нижній комір до горловини виробу

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 4
1. зшити верхній комір з нижнім
2. настрочити горішній комір на нижній
3. обшити нижній комір горішнім
4. з’єднати горішній комір з нижнім
5. пришити горішній комір до нижнього

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 2
1. застрочити припуски шва пришивання стояка до горішнього коміра
2. настрочити припуски шва пришивання стояка до горішнього коміра
3. розстрочити припуски шва пришивання стояка до горішнього коміра
4. підшити припуски шва пришивання стояка до горішнього коміра
5. з’єднати припуски шва пришивання стояка до горішнього коміра

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі
цифрою 4
1. накладний з двома закритими зрізами
2. накладний з відкритими зрізами
3. настрочний з відкритими зрізами
4. розстрочний
5. настрочний з одним закритим зрізом

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 5
. обшити кінці коміра
2. з’єднати кінці коміра
3. зшити кінці коміра
4. пришити кінці горішнього коміра до нижнього коміра
5. настрочити кінці горішнього коміра на нижній комір

4

5

2

3

2

5
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278

279

280

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо обробки
даного вузла
1. продублювати верхній комір і стояк
2. пришити стояк до верхнього коміра
3. розпрасувати припуски шва пришивання стояка до верхнього коміра
4. розстрочити припуски шва пришивання стояка до верхнього коміра
5. обшити нижній комір верхнім

5

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі
цифрами 1, 2 та 3
1. розстрочний
2. настрочний з двома відкритими зрізами
3. накладний з двома закритими зрізами
4. у дотик
5. у підгин з відкритим зрізом

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена
цифрою 2
1. настрочити верхній зріз клапана на верхній зріз підклапана
2. пришити верхній зріз клапана до верхнього зрізу підклапана
3. зшити верхні зрізи клапана
4. обшити верхні зрізи клапана
5. з’єднати верхні зрізи клапана
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. зшити пілочку з підбортом
2. з’єднати пілочку з підбортом
3. пришити підборт до пілочки
4. обшити пілочку підбортом
5. настрочити підборт на пілочку

1
2

1

282

283

284

285

286

4

287

288

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена1 на схемі
цифрою 2
1. зшити припуски шва обшивання пілочок з підбортами
2. підшити припуски шва обшивання пілочок до підбортів
3. настрочити припуски шва обшивання пілочок на підборти
4. пришити припуски шва обшивання пілочок до підбортів
5. з’єднати припуски шва обшивання пілочок з підбортами
Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо
обробки даного вузла
1. обшити пілочки підбортами
2. підрізати припуски шва обшивання пілочок
3. пришити припуски шва обшивання пілочок до підбортів
4. вивернути пілочки на лицьовий бік
5. припрасувати пілочки, утворюючи кант
Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо
обробки даного вузла
1. обшити пілочки підбортами
2. підрізати припуски шва обшивання пілочок
3. настрочити припуски шва обшивання пілочок на підборти
4. припрасувати пілочки, утворюючи кант
5. зшити підкладку виробу з підбортами
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. настрочити манжету на підманжету
2. з’єднати манжету з підманжетою
3. зшити манжету з підманжетою
4. обшити манжету підманжетою
5. пришити манжету до підманжети

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо обробки
даного вузла
1. застрочити верхній зріз манжети, огинаючи прокладку
2. зшити манжету з підманжетою
3. вивернути манжету на лицьовий бік
4. припрасувати манжету
5. прокласти оздоблювальну строчку по манжеті
Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі
цифрою 1
1. обшивний
2. накладний з одним з закритим зрізом
3. настрочний з одним закритим зрізом
4. у підгин з відкритим зрізом
5. зшивний
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. зшити манжету з прокладкою
2. пришити манжету до прокладки
3. з’єднати манжету з прокладкою
4. застрочити верхній зріз манжети, огинаючи прокладку
5. настрочити манжету на прокладку
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 2
1. з’єднати манжету з підманжетою
2. настрочити манжету на підманжету
3. зшити манжету з підманжетою
4. обшити манжету підманжетою
5. пришити манжету до підманжети

3

3

2

281

1

2
1

3

3

5

4

2

4

4

4
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Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 2
1. зшити підманжету з низом рукава
2. пришити підманжету до низу рукава
3. настрочити підманжету до низу рукава
4. з’єднати підманженту з низом рукава
5. обшити підманжетою низ рукава

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. підшити зріз стояка, огинаючи прокладку
2. настрочити зріз стояка, огинаючи прокладку
3. застрочити зріз стояка, огинаючи прокладку
4. пришити зріз стояка, огинаючи прокладку
5. обшити зріз стояка, огинаючи прокладку

2

3

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 1
1. накладний з відкритим зрізом
2. настрочний з відкритим зрізом
3. накладний з закритим зрізом
4. у підгин з відкритим зрізом
5. у підгин з закритим зрізом

4
292

293

294

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо
обробки даного вузла
1. обшити нижній комір горішнім
2. вивернути і припрасувати комір
3. прокласти оздоблювальну строчку по шву обшивання коміра
4. застрочити зріз стояка, огинаючи прокладку
5. зшити стояк нижнього коміра з горловиною виробу

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 6
1. настрочний з одним закритим зрізом
2. обшивний
3. накладний з одним з закритим зрізом
4. зшивний
5. у підгин з відкритим зрізом

5

4

Вкажіть операції, які виконуються за один прийом при
обробці даної кишені на машині напівавтоматичної дії
1. операції 2, 6, і 7
2. операції 2,4 і 5
3. операції 2, 4 і 7
4. операції; 1, 3 і 4
5. операції 1, 2 і 3

5
295

Вкажіть операції, які виконуються за один прийом
при обробці даної кишені на машині напівавтоматичної
дії
1. операції 2 і 5
2. операції 1 і 2
3. операції 3 і 4
4. операції 4 і 5
5. операції 2 і 3

2
296

Вкажіть операції, які виконуються за один прийом
при обробці даної кишені на спеціальній машині
1. операції 2 і 7
2. операції 1 і 3
3. операції 2 і 7
4. операції 5 і 7
5. операції 6 і 7

5
297

Вкажіть операції, які не виконуються при обробці даної
кишені, якщо підзор з основної тканини суцільновикроєний
з нижньою частиною підкладки кишені
1. операції 1 і 3
2. операції 2 і 7
3. операції 1 і 2
4. операції 6 і 7
5. операції 4 і 5

5
298

Назвіть правильно термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 1
1. настрочити листочку на пілочку
2. з’єднати листочку з пілочкою
3. пришити листочку до пілочки
4. обкантувати вхід в кишеню листочкою
5. обшити вхід в кишеню листочкою

3
299

Назвіть правильну термінологію
позначено на схемі цифрою 4
1. зшивний
2. у підгин з відкритим зрізом
3. накладний з відкритими зрізами
4. настрочний з відкритими зрізами
5. обшивний

шва,

який

1
300

Назвіть правильно термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 3
1. настрочити верхню частину підкладки кишені на припуск
шва пришивання листочки
2. зшити верхню частину підкладки кишені з припуском шва
пришивання листочки
3. обшити верхньою частиною підкладки кишені припуск шва
пришивання листочки
4. пришити верхню частину підкладки кишені до припуску
шва пришивання листочки
5. з’єднати верхню частину підкладки кишені з припуском
шва пришивання листочки

4
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301

Вкажіть операції, які виконуються за один прийом
при обробці даної кишені на спеціальній машині
1. операції 2 і 7
2. операції 1 і 3
3. операції 2 і 7
4. операції 5 і 7
5. операції 4 і 5

5
302

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 3
1. обшити вхід в кишеню підзором
2. пришити підзор до пілочки
3. з’єднати підзор з пілочкою
4. зшити підзор з пілочкою
5. настрочити підзор на пілочку

2
303

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 2
1. настрочити листочку на пілочку
2. обшити вхід в кишеню листочкою
3. з’єднати листочку з пілочкою
4. пришити листочку до пілочки
5. обкантувати вхід в кишеню листочкою

4
304

305

306

307

308

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі
цифрою 3
1. накладний з відкритими зрізами
2. зшивний з запрасованими припусками шва
3. настрочний з відкритими зрізами
4. у дотик
5. зшивний з розпрасованими припусками шва

5

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо
обробки даного вузла
1. намітити місце розташування кишені на пілочці
2. настрочити листочку на пілочку
3. пришити підзор до пілочки
4. розрізати пілочку на ділянці входу в кишеню
5. вивернути деталі кишені

2

Назвіть правильно термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. настрочити нижній комір на горішній
2. зшити горішній комір з нижнім
3. пришити нижній комір до горішнього
4. з’єднати горішній комір з нижнім
5. обшити нижній комір горішнім

5

Назвіть правильно термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 3
1. настрочити комір на горловину жіночої сукні
2. вшити комір в горловину жіночої сукні
3. пришити комір до горловини жіночої сукні
4. з’єднати комір з горловиною жіночої сукні
5. зшити комір з горловиною жіночої сукні

2

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 2
1. накладний з двома закритими зрізами
2. подвійний
3. настрочний з відкритими зрізом
4. обшивний
5. зшивний

4
309

310

311

312

Вкажіть операції, які виконуються за один прийом при обробці даного
вузла на спеціальній машині
1. операції 1 і 2
2. операції 2 і 3
3. операції 3 і 4
4. операції 3 і 5
5. операції 4 і 5

3

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо
обробки даного вузла
1. обметати внутрішній зріз підборта
2. зшити пілочку з підбортом
3. продублювати підборт
4. припрасувати пілочку, утворюючи кант
5. настрочити припуски шва обшивання на підборт

2

Назвіть правильно термінологію шва, який позначений на схемі цифрами
2і3
1. накладний з відкритими зрізами
2. подвійний
3. накладний з двома закритими зрізами
4. настрочний з відкритими зрізами
5. взамок
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена цифрою 2
1. пришити потаємну тасьму-блискавку до припусків на обробку застібки виробу
2. настрочити потаємну тасьму-блискавку на припуски на обробку застібки виробу
3. зшити потаємну тасьму-блискавку з припусками на обробку застібки виробу
4. з’єднати потаємну тасьму-блискавку з припусками на обробку застібки виробу
5. вшити потаємну тасьму-блискавку в припуски на обробку застібки виробу

4
1 3 2

2 3 1

1
Страница 26 из 34

313

314

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо обробки
даного вузла
1. продублювати припуски на обробку застібки спідниці
2. обметати бічні зріз переднього та заднього полотнищ спідниці
3. зшити бічні зрізи спідниці, залишаючи незшиту ділянку
4. розпрасувати припуски бічних швів
5. настрочити потайну тасьму блискавку на припуски на обробку застібки виробу
Назвіть правильну термінологію шва, який застосовують при
обробці верхнього краю спідниці, позначений на схемі цифрою 2
1. обшивний
2. зшивний з запрасованими припусками шва
3. обкантувальний з закритим зрізом
4. настрочний з закритим зрізом
5. обкантувальний тасьмою

1 3 2

5

3
1

2

3
2
4
1

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
1
цифрою 3
1. пришити підкладку спідниці до припуску шва пришивання поясу
2
2. настрочити підкладку спідниці на припуск шва пришивання поясу
3. зшити підкладку спідниці з припуском шва пришивання поясу
3
4. обкантувати верхній край спідниці поясом
1
5. з’єднати підкладку спідниці з припуском шва пришивання поясу

3
2
4
1

317

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо обробки
даного вузла
1. пришити пояс до верхнього зрізу спідниці
2. зшити кінці поясу спідниці
2
3. підрізати припуски шва обшивання кінців поясу
3
4. вивернути кінці поясу та виправити
5. прокласти строчку в шов пришивання поясу
1
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 1
1. обкантувальний з тасьмою
2. обкантувальний з закритими зрізами
2
3. накладний з закритими зрізами
4. накладний
3
5. обшивний в кант

2
3
3
2
4
1

1

1
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3
1

2

1
3
2
4
1

2

316

3
2
4
1

2

3

315

2 3 1

3
2
4
1

2

3
2
4
1

2

Назвіть правильну термінологію шва, який
використовують при виготовлені виробів із
шкіри і позначений на схемі цифрою 7
1. настрочний з відкритими зрізами
2. зшивний
3. накладний з двома відкритими зрізами
4. накладний з двома закритими зрізами
5. настрочний з закритими зрізами

2
319

Назвіть
правильно
термінологію
щодо
операції, яка застосовується при виготовленні
виробів із шкіри і позначена на схемі цифрою 5
1. зшити нижній комір з горішнім
2. з’єднати нижній комір з горішнім
3. обшити нижній комір горішнім
4. пришити нижній комір до горішнього
5. настрочити нижній комір на горішній

2
3
1

3
2
4
1

3
320

321

322

323

324

Назвіть спосіб закріплення припусків швів, який не застосовують при виготовленні виробів із шкіри
1. однією оздоблювальною строчкою
2. двома оздоблювальними строчками
3. проклеюванням припусків швів
4. припрасуванням припусків швів
5. проклеюванням припусків швів і оздоблювальними строчками

4

Назвіть правильну термінологію шва, який використовують при
виготовленні виробів із шкіри і позначений на схемі цифрою 5
1. зшивний
2. подвійний
3. обшивний
4. накладний з двома закритими зрізами
5. настрочний з двома закритими зрізами

3

Назвіть за допомогою чого не надають деталям виробів із шкіри необхідної об’ємної форми
1. виточок
2. рельєфів пілочок
3. кокеток
4. волого-теплового оброблення
5. рельєфів спинки

4

Назвіть неподільну операцію, яку можна виконати при обробці прорізних кишень у виробах із штучного хутра як до
пришивання обшивок, так і після
1. намітити місце розташування кишені на пілочці
2. пришити верхню обшивку до пілочки
3. розрізати вхід в кишеню
4. пришити нижню обшивку до пілочки
5. зшити підкладку кишені
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яку використовують для з’єднання нижнього коміра із штучного
хутра з прокладкою без клейового покриття
1. зшити
2. вспушити
3. вистьобати
4. з’єднати
5. настрочити

3

3
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Назвіть правильно термінологію щодо операції, яку використовують для закріплення шва обшивання бортів
підбортами у виробах із штучного хутра
1. вистьобати
2. вспушити
3. пришити
4. з’єднати
5. застрочити
Назвіть ділянку одягу із штучного хутра, яка не підлягає найбільшому зношенню
1. краї бортів
2. низ рукавів
3. дрібні деталі кишень (листочки, обшивки)
4. пілочки в місцях взаємодії з рукавами
5. верхня частина спинки

2

5

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка
позначена на схемі цифрою 1
1. з’єднати верхній зріз чашки з еластичною стрічкою
2. настрочити еластичну стрічку на верхній зріз чашки
3. пришити еластичну стрічку до верхнього зрізу чашки
4. підшити еластичну стрічку до верхнього зрізу чашки
5. зшити еластичну стрічку з верхнім зрізом чашки

2
328

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено
на схемі цифрою1
1. настрочний
2. зшивний
3. накладний з відкритими зрізами
4. зшивний з обметаними зрізами
5. у підгин з відкритим зрізом

3
329

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 2
1. настрочний
2. зшивний
3. зшивний з обметаними зрізами
4. накладний з відкритими зрізами
5. упідгин з відкритим зрізом

4
330

331

332

333

334

335

336

Назвіть правильно термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 1
1. зшити деталі пояса бюстгальтера
2. з’єднати деталі пояса бюстгальтера
3. обшити деталі пояса бюстгальтера
4. настрочити деталі пояса бюстгальтера
5. зфастригувати деталі пояса бюстгальтера
Назвіть правильну термінологію шва, який використовують при обробці
верхніх та нижніх зрізів бюстгальтера, позначений на схемі цифрою 1
1. накладний з двома закритими зрізами
2. упідгин з закритим зрізом
3. обкантувальний з двома закритими зрізами
4. обкантувальний з одним закритим зрізом
5. настрочний

Назвіть правильно термінологію щодо операції, яка позначена цифрою 1
1. пришити смужку до нижнього зрізу бюстгальтера
2. обкантувати нижній зріз бюстгальтера смужкою
3. обшити нижній зріз бюстгальтера смужкою
4. настрочити смужку на нижній зріз бюстгальтера
5. зшити смужку з нижнім зрізом бюстгальтера
Назвіть правильну термінологію шва який використовують при обробці верхніх та
нижніх зрізів бюстгальтера і позначений на схемі цифрою 1
1. у підгин з відкритим зрізом
2. накладний з відкритими зрізами
3. у підгин з закритим зрізом
4. обкантувальний тасьмою
5. обшивний
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. пришити тасьму до нижнього зрізу бюстгальтера
2. обкантувати нижній зріз бюстгальтера тасьмою
3. обшити нижній зріз бюстгальтера тасьмою
4. настрочити тасьму на нижній зріз бюстгальтера
5. зшити тасьму з нижнім зрізом бюстгальтера

1

3

2

4

2

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 1 і 2
1. зшивний з обметаними зрізами
2. накладний з закритим зрізом
3. настрочний з відкритими зрізами
4. обшивний
5. накладний з двома закритими зрізами

3

Назвіть правильну термінологію шва, який використовують при обробці
чашок бюстгальтера без підкладки, і позначений на схемі цифрою 1
1. накладний з закритими зрізами
2. настрочний з закритими зрізами
3. запошивний
4. подвійний
5. зшивний

1
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344

Назвіть правильну термінологію шва, який застосовують при обробці
нижніх зрізів бюстгальтера, позначений на схемі цифрами 1 та 2
1. обкантувальний тасьмою
2. настрочний
3. подвійний
4. накладний з відкритими зрізами
5. зшивний з запрасованими припусками шва

Назвіть правильну термінологію шва, який застосовують при обробці нижніх зрізів
бюстгальтера, позначений на схемі цифрою 1
1. обкантувати нижній зріз бюстгальтера еластичною тасьмою
2. настрочити еластичну тасьму на нижній зріз бюстгальтера
3. пришити еластичну тасьму до нижнього зрізу бюстгальтера
4. з’єднати нижній зріз бюстгальтера та еластичну тасьму
5. зшити еластичну тасьму та нижній зріз бюстгальтера
Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою1
1. обшивний в кант
2. обкантувальний з закритими зрізами
3. обкантувальний тасьмою
4. у підгин з закритим зрізом
5. настрочний з закритими зрізами

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі
цифрою 3
1. обкантувальний з закритими зрізами
2. обшивний
3. накладний з відкритими зрізами
4. обкантувальний тасьмою
5. настрочний з відкритими зрізами

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі
цифрою 1
1. обшивний
2. накладний з двома закритими зрізами
3. у підгин з закритим зрізом
4. зшивний з запрасованими припусками шва
5. настрочний з відкритими зрізами

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена
на схемі цифрою 1
1. обкантувати внутрішні зрізи відкоска
2. зшити внутрішні зрізи відкоска
3. з’єднати внутрішні зрізи відкоска
4. обметати внутрішні зрізи відкоска
5. обкантувати з одночасним обметуванням внутрішніх зрізів відкоска

Назвіть операцію, яка містить неправильну термінологію щодо
обробки даного вузла
1. обшити відкосок підвідкоском
2. обкантувати внутрішні зрізи відкоска
3. обкантувати внутрішній зріз обшивки гульфіка
4. настрочити частину тасьми блискавка на обшивку гульфіка
5. обшити ліву передню частину штанів обшивкою гульфіка

2

3

2

4

1

4

5

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 5
1. настрочний з закритим зрізом
2. у підгин з закритим зрізом
3. накладний з закритим зрізом
4. зшивний з запрасованими припусками шва
5. настрочний з відкритими зрізами

3
345

346

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 5
1. настрочити передню частину штанів на відкосок з одночасним пришиванням
частини тасьми-блискавки
2. з’єднати передню частину штанів з відкоском з одночасним пришиванням
частини тасьми-блискавки
3. зшити передню частину штанів та відкосок з одночасним пришиванням частини
тасьми-блискавки
4. пришити передню частину штанів до відкоска з одночасним пришиванням
частини тасьми-блискавки
5. обшити передню частину штанів відкоском з одночасним пришиванням частини
тасьми-блискавки

5

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 1
1. зшити відкосок та підвідкосок
2. настрочити відкосок на підвідкосок
3. обкантувати відкосок підвідкоском
4. з’єднати відкосок та підвідкосок
5. обшити відкосок підвідкоском

1
347

348

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 3
1. обкантувати внутрішній зріз обшивки гульфіка
2. обкантувати з одночасним обметуванням внутрішній зріз обшивки гульфіка
3. підшити внутрішній зріз обшивки гульфіка
4. застрочити внутрішній зріз обшивки гульфіка
5. обметати внутрішній зріз обшивки гульфіка

1

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 6
1. настрочний з одним закритим зрізом
2. зшивний з запрасованими припусками шва
3. настрочний з відкритими зрізами
4. у підгин з закритим зрізом
5. накладний з закритим зрізом

5
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Назвіть операцію, при виконанні якої не використовується клейова «павутинка»
1. закріплення припусків швів обшивання пілочок підбортами
2. дублювання деталей
3. закріплення підігнутого припуску на обробку низу спідниці
4. закріплення припусків швів обшивання коміра
5. закріплення припусків швів при з’єднанні коміра з горловиною у верхньому одязі

2

При розкроюванні яких тканин допускають розкладання лекал у протилежних напрямках
1. з відтінком
2. з направленим ворсом
3. гладкофарбованих
4. з чітким напрямком рисунка
5. гладкофарбованих з відтінком

5

Який з методів не використовують для визначення площі лекал
1. технічний
2. на фотоелектронній машині ИЛ
3. зважування
4. геометричний
5. комбінований

1

Через яку відстань (у метрах) визначають ширину матеріалу на вимірювальних машинах
1. 1,0
2. 2,0
3. 2,5
4. 3,0
5. 3,5

4

Який нормативний документ визначає класифікацію стібків, строчок та швів при виготовленні швейних виробів
1. ДСТУ 2027-92
2. ГОСТ 12807-88
3. ДСТУ 2023-91
4. ГОСТ 30611-98
5. ГОСТ 25294-91

2

До ручних стібків не відносять
1. прямі
2. косі
3. хрестоподібні
4. петлеподібні
5. зигзагоподібні

5

При виготовленні білизни та спецодягу використовують шов
1. настрочний з закритим зрізом
2. у дотик
3. зшивний з обметаними зрізами
4. накладний з відкритим зрізом
5. запошивний

5

Зварювальні шви застосовують для з’єднання
1. матеріалів з натуральних волокон
2. деталей зі шкіри
3. деталей з хутра
4. термопластичних матеріалів
5. синтетичних матеріалів

4

Як називається сукупність шарів матеріалу, накладених один на один на площині столу та підготовлених до
розкрою
1. розкладка лекал
2. настил
3. площа лекал
4. площа розкладки
5. витрати матеріалу
Назвіть недолік човникових стібків
1. жорсткість
2. розпускання
3. розтягування
4. еластичність
5. збирання

2

1

Назвіть недолік ланцюгових стібків
1. жорсткість
2. розпускання
3. міцність
4. еластичність
5. розтягування

2

Оброблення швейного виробу парою для усунення полиску називається
1. відпарюванням
2. пропарюванням
3. прасуванням
4. припрасуванням
5. пресуванням

1
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371

372

Назвіть елемент ниткової строчки, між двома проколами голки, який повторюється і є закінченим циклом
переплетення ниток на матеріалі
1. шов
2. строчка
3. стібок
4. ланцюг
5. петля
Оздоблення, прикрашання швейних виробів, що виконується ручним або машинним способом називається
1. розшивання
2. обшивання
3. вишивання
4. нашивання
5. пришивання

Машинне ниткове з’єднування підігнутих країв з деталлю, виробом, складок тощо називається
1. настрочування
2. вистрочування
3. застрочування
4. пристрочування
5. обшивання
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі цифрою 2
1. зшити горішній комір з нижнім
2. обшити нижній комір горішнім
3. пришити нижній комір до горішнього
4. настрочити нижній комір на горішній
5. з’єднати горішній комір з нижнім

3

3

3

2

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 2
1. подвійний
2. настрочний з відкритим зрізом
3. зшивний
4. обшивний
5. накладний з двома закритими зрізами

4

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 1
1. настрочний з відкритим зрізом
2. накладний з закритим зрізом
3. у підгин з закритим зрізом
4. у підгин з відкритим зрізом
5. настрочний з закритим зрізом

4

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі цифрою 1
1. застрочити нижній зріз обшивки
2. обметати нижній зріз обшивки
3. обшити нижній зріз обшивки
4. обкантувати нижній зріз обшивки
5. підшити нижній зріз обшивки

1

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі цифрою 2
1. обшити пройму жіночої сукні обшивкою
2. зшити обшивку з проймою жіночої сукні
3. пришити обшивку до пройми жіночої сукні
4. настрочити обшивку на пройму жіночої сукні
5. з’єднати обшивку з проймою жіночої сукні

1

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 2
1. настрочний з двома відкритими зрізами
2. накладний з двома закритими зрізами
3. подвійний
4. зшивний
5. обшивний

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі цифрою 2
1. пришити обшивку до горловини жіночої сукні
2. настрочити обшивку на горловину жіночої сукні
3. з’єднати обшивку з горловиною жіночої сукні
4. зшити обшивку з горловиною жіночої сукні
5. обшити горловину жіночої сукні обшивкою
Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. зшити пояс з підпоясом
2. обшити пояс підпоясом
3. пришити пояс до підпоясу
4. з’єднати пояс з підпоясом
5. настрочити пояс на під пояс

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 1
1. подвійний
2. обшивний
3. настрочний з двома закритими зрізами
4. накладний з двома закритими зрізами
5. зшивний

5

5

2

2
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Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 2
1. зшити пояс з верхнім зрізом спідниці
2. пришити пояс до верхнього зрізу спідниці
3. настрочити пояс на верхній зріз спідниці
4. з’єднати пояс з верхнім зрізом спідниці
5. обшити верхній зріз спідниці поясом
Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 2
1. накладний з відкритими зрізами
2. настрочний з відкритими зрізами
3. обшивний
4. зшивний з запрасованими припусками шва
5. упідгин з відкритим зрізом

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі
цифрою 3
1. настрочний з закритим зрізом
2. накладний з закритим зрізом
3. упідгин з відкритим зрізом
4. подвійний
5. обкантувальний

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 2
1. пришити відрізний бочок до підкладки кишені
2. настрочити відрізний бочок на підкладку кишені
3. зшити відрізний бочок з підкладкою кишені
4. обшити відрізний бочок підкладкою кишені
5. обметати нижній зріз відрізного бочка одночасно з підкладкою кишені

2

4

2

2

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на схемі цифрою 2
1. розстрочний
2. зшивний
3. настрочний з відкритим зрізом
4. накладний з відкритим зрізом
5. у дотик

4
378

379

380

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на
схемі цифрою 5
1. підшити обшивку кишені, яка суцільновикроєна з передніми частинами
штанів до підкладки кишені
2. пришити обшивку, яка суцільновикроєна з передніми частинами штанів
до підкладки кишені
3. настрочити обшивку, яка суцільновикроєна з передніми частинами
штанів на підкладки кишені
4. зшити обшивку, яка суцільновикроєна з передніми частинами штанів з
підкладкою кишені
5. з’єднати обшивку, яка суцільновикроєна з передніми частинами штанів
з підкладкою кишені

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на
схемі цифрою 5
1. у дотик
2. накладний з відкритим зрізом
3. зшивний
4. настрочний з відкритим зрізом
5. розстрочний

3

2

Назвіть правильну термінологію шва, який позначено на
схемі цифрою 1
1. настрочний з відкритим зрізом
2. подвійний
3. накладний
4. зшивний
5. вшивний

3
381

382

Назвіть правильну термінологію щодо операції, яка позначена на схемі
цифрою 1
1. зшити припуск шва пришивання листочки та верхню частину підкладки кишені
2. пришити припуск шва пришивання листочки до верхньої частини підкладки
кишені
3. з’єднати припуск шва пришивання листочки та верхню частину підкладки
кишені
4. підшити припуск шва пришивання листочки до верхньої частини підкладки
кишені
5. настрочити припуск шва пришивання листочки на верхню частину підкладки
кишені

5

Яка операція містить неправильну термінологію щодо обробки даного вузла
1. пришити листочку до задніх частин штанів
2. обметати зріз підлисточки
3. настрочити підзор
4. обшити частини підкладки кишені з одночасним обметуванням
5. настрочити припуск шва пришивання листочки на верхню частину підкладки кишені

4
383

384

Назвіть правильно, які операції виконуються на спеціальній машині
за один прийом при обробці даної кишені
1. операції 1 і 2
2. операції 2 і 3
3. операції 3 і 4
4. операції 4 і 5
5. операції 1 і 3

1

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 1
1. пілочка
2. горішня частина рукава
3. нижня частина рукава
4. спинка
5. бочок

5
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Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 2
1. пілочка
2. горішня частина рукава
3. нижня частина рукава
4. спинка
5. бочок

1
386

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 3
1. пілочка
2. спинка
3. горішня частина рукава
4. нижня частина рукава
5. бочок

3
387

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 4
1. пілочка
2. спинка
3. бочок
4. горішня частина рукава
5. нижня частина рукава

5
388

389

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 5
1. пілочка
2. горішня частина рукава
3. нижня частина рукава
4. спинка
5. бочок

4

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 1
1. центральна частина пілочки
2. центральна частина спинки
3. бічна частина пілочки
4. бічна частина спинки
5. бочок

2
390

391

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 2
1. бічна частина спинки
2. центральна частина спинки
3. бочок
4. центральна частина пілочки
5. бічна частина пілочки

1

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 3
1. бічна частина спинки
2. центральна частина спинки
3. центральна частина пілочки
4. бічна частина пілочки
5. бочок

3
392

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 4
1. бочок
2. бічна частина пілочки
3. бічна частина спинки
4. центральна частина пілочки
5. центральна частина спинки

2
393

Назвіть правильно назву деталі жакета, яка позначена цифрою 5
1. бочок
2. горішній комір
3. нижній комір
4. центральна частина пілочки
5. бічна частина спинки

3
394

Назвіть правильно назву деталі блузи-туніки, яка позначена цифрою 1
1. горішній комір-стояк
2. нижній комір-стояк
3. нижній комір
4. горішній комір
5. обшивка горловини

1
395

Назвіть правильно назву деталі блузи-туніки, яка позначена цифрою 2
1. обшивка горловини
2. горішній комір
3. нижній комір
4. горішній комір-стояк
5. нижній комір-стояк

5
396

Назвіть правильно назву деталі блузи-туніки, яка позначена цифрою 5
1. деталь швейного виробу
2. перед
3. пілочка
4. центральна частина пілочки
5. спинка

2
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Назвіть правильно назву деталі штанів, яка позначена цифрою 1
1. задня половинка
2. передня половинка
3. задня частина
4. передня частина
5. задня деталь

3
398

Назвіть правильно назву деталі штанів, яка позначена цифрою 2
1. передня деталь
2. задня половинка
3. передня половинка
4. задня частина
5. передня частина

5
399

Назвіть правильно назву деталі штанів, яка позначена цифрою 1
1. вставка
2. ластовиця
3. хлястик
4. пата
5. хомутик

5
400

Назвіть правильно назву деталі блузи-туніки, яка позначена цифрою 3
1. сорочкового типу
2. вшивний двошовний
3. нульовий реглан
4. реглан-погон
5. вшивний одношовний рукав

5
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