
 



Вступний фаховий іспит на здобуття рівня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості», освітньо-професійна 

програма «Конструювання та технології швейних виробів» на базі диплому 

«молодший спеціаліст (молодший бакалавар)» охоплює обов’язкові компоненти 

професійної підготовки, а саме – «Матеріалознавство», «Основи проєктування 

виробів», «Основи технології виробів». 

Структура фахового іспиту сформована з урахуванням програмних 

результатів навчання за рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст (молодший 

бакалавар)». 
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ПРОГРАМА 
 

Вступного фахового іспиту 

на здобуття рівня вищої освіти «бакалавр» 

за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості»,  

освітньо-професійна програма «Конструювання та технології швейних виробів» 

 

Для здачі вступних фахових іспитів на здобуття рівня вищої освіти 

«бакалавр» на базі диплому «молодший спеціаліст (молодший бакалавар)» 

винесені наступні дисципліни: 

- Матеріалознавство; 

- Основи проєктування виробів; 

- Основи технології виробів. 

 

Програма підготовки: 
 

Матеріалознавство 
 

1. Класифікація текстильних волокон. 

2. Геометричні властивості волокон і ниток. 

3. Фізичні та механічні властивості волокон і ниток. 

4. Основні властивості волокон і ниток. 

5. Хімічний склад, молекулярна будова та властивості натуральних 

волокон рослинного походження. 

6. Хімічний склад, молекулярна будова та властивості волокон 

тваринного походження. 

7. Характеристика основних етапів отримання хімічних волокон.  

8. Хімічний склад, будова та властивості гідроцелюлозних та 

ацетилцелюлозних волокон і ниток. 

9. Хімічний склад, будова та властивості поліамідних та поліефірних 

волокон і ниток. 

10. Хімічний склад, будова та властивості поліакрилонітрильних 

волокон і ниток. 

11. Класифікація ткацьких переплетень. 

12. Характеристика переплетень головного класу. 

13. Опорна поверхня матеріалу. Методи визначення. 

14. Основні системи прядіння. їх характеристика. 

15. Класифікація характеристик механічних властивостей матеріалів для 

одягу.  

16. Здрапіровність та жорсткість текстильних матеріалів, їх значення в 

швейному виробництві. 

17. Незминальність і зминальність текстильних матеріалів, її значення в 

швейному виробництві. 

18. Розсувність і обсипальність ниток в тканинах, її значення в 



швейному виробництві. 

19. Зміна лінійних розмірів текстильних матеріалів. 

20. Здатність матеріалів до формування при ВТО. 

 

Основи проєктування виробів 

 
1. Характеристика розмірних ознак та методики їх вимірювання. 

2. Характеристика ведучих розмірних ознак для цілей конструювання 

одягу. 

3. Силуети одягу та їх характеристика. 

4. Характеристика прибавок на вільне облягання. 

5. Вимоги до сучасного одягу. 

6. Характеристика основних конструктивних груп одягу (плечовий, 

поясний). 

7. Вихідні дані і особливості побудови креслеників поясних виробів. 

8. Вихідні дані і особливості побудови креслеників плечових виробів. 

9. Характеристика промислових методик конструювання одягу (ЄМКО 

РЕВ, ЦНДІШП, Мюллер і син). 

10. Способи конструктивного відтворення нових моделей одягу.  

11.  Характеристика прийомів конструктивного моделювання першого 

виду. 

12. Характеристика прийомів конструктивного моделювання другого виду.  

13. Характеристика прийомів конструктивного моделювання третього 

виду. 

14.  Характеристика прийомів конструктивного моделювання четвертого 

виду. 

15. Моделювання деталей виробу шляхом перенесення виточки. 

16. Особливості оформлення ліній борту та низу виробів.  

17. Загальні відомості про коміри, їх класифікація. 

18. Особливості розрахунку та побудови стоячих комірів. 

19. Особливості розрахунку та побудови стояче-відкладних комірів. 

20. Особливості розрахунку та побудови креслення комірів піджачного 

типу. 

 

Основи технології виробів 

 
1. Асортимент та класифікація одягу. 

2. Характеристика контурів деталей одягу різного асортименту. 

3. Види способів з’єднання деталей одягу. 

4. Класифікація ручних стібків і строчок. 

5. Класифікація машинних швів і строчок. 

6. Термінологія виконання машинних робіт. 

7. Основні параметри ниткових швів. 

8. Робочі органи швейних машин, їх роль в процесі утворення стібків. 

9. Особливості використання машин за призначенням (універсальні, 

спеціальні, напівавтомати, автомати). 

10. Типи човникових, ланцюгових та обметувальних стібків. 



11. Призначення та мета волого-теплового оброблення швейних виробів. 

Характеристика основних етапів ВТО. 

12.  Параметри ВТО, їх роль в процесі волого-теплового оброблення 

швейних виробів. 

13. Термінологія операцій ВТО та клейових з’єднань.  

14. Класифікація клейових матеріалів та способи їх використання.  

15. Класифікація кишень та особливості їх початкового оброблення. 

16. Класифікація застібок та особливості їх оброблення. 

17. Особливості оброблення застібок штанів. 

18. Класифікація комірів та особливості їх початкового оброблення.  

19. Особливості оброблення основних вузлів чоловічої сорочки.  

20. Особливості оброблення основних вузлів чоловічих штанів. 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

При підготовці до вступного фахового випробування на здобуття рівня 

вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості», освітньо-професійна програма «Конструювання та технології 

швейних виробів» на базі диплому «молодший спеціаліст (молодший бакалавар)» 

рекомендується дотримуватися наступної послідовності:  

1. Повторити, а при необхідності вивчити інформацію, що міститься у 

рекомендованій літературі. 

2. Ретельно опрацювати основні інформаційні матеріали по кожній 

компоненті, що входить до складу фахового вступного випробування. 

3. При опрацюванні інформаційних матеріалів рекомендованої 

літератури особливу увагу слід зосередити на спеціальних компетентностях  

наступних компонент – «Матеріалознавство», «Основи проєктування виробів», 

«Основи технології виробів» у контексті використання знань і розуміння 

фундаментальних наук. 

4. Детально пропрацювати супроводжуючі інформаційні матеріали в 

процесі підготовки до випробування. 
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