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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього
ступеня

бакалавра

на

основі

здобутого

раніше

освітнього

ступеня

або освітньо-кваліфікаційного рівня здійснюється за результатами складання
вступних випробувань. Питання для вступних випробувань – це система
формалізованих завдань, призначених для встановлення рівня володіння
вступником знань та вмінь необхідних для навчання за програмою підготовки
бакалавра за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» за освітньою
програмою «Конструювання та технології швейних виробів» зі скороченим
терміном навчання.
Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами
прийому до Східноукраїнського національного університету в 2017 році.
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Необхідний обсяг знань вступника, що вступає на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 182 – «Технології легкої
промисловості» на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньокваліфікаційного рівня забезпечують наступні дисципліни.
«Вступ в проектування і технологію виготовлення одягу»
Загальні відомості про одяг. Розвиток швейної промисловості. Сучасний
стан розвитку швейної промисловості. Історія появи одягу і її розвитку. Одяг та
її функції. Способи виробництва одягу. Поняття про силует, фасон, крої одягу.
Характеристика

основних

споживчих

і

техніко-економічних

вимог

пропонованих до одягу. Асортимент і класифікація швейних виробів. Класи,
підкласи, групи, підгрупи, види і типи одягу.
Матеріали, використовувані в швейному виробництві. Елементарні і
комплексні волокна. Класифікація текстильних волокон. Натуральні волокна
рослинного і тваринного походження. Геохімічні натуральні волокна. Штучні і
синтетичні волокна. Асортимент натуральних і хімічних матеріалів. Тканини,
трикотажні полотна, неткані матеріали, натуральна і штучна шкіра, різні
дубльовані і комбіновані матеріали та інші.

Види робіт і устаткування, що використовується при виготовленні
одягу. Загальні відомості про стібки, строчки, шви. Класифікація, види і
характеристика ручних стібків і строчок. Термінологія ручних робіт і технічні
умови їх виконання. Класифікація машинних швів. Характеристика сполучних,
краєвих, обробних швів. Термінологія машинних робіт і технічні умови їх
виконання.
Основні етапи виготовлення швейних виробів. Експериментальний
цех. Створення моделі. Підготовка моделі до запуску у виробництво.
Підготовчий і розкрійний цехи. Прийом і зберігання тканин. Настилання та
розкрій матеріалів. Перевірка якості крою. Швейний цех. Форми організації
технологічних потоків і їх характеристика. Види технічної документації.
Стандартизація і контроль якості. Стандартизація та її роль у розвитку
науково-технічного прогресу. Види стандартів. Контроль якості продукції.
Види дефектів одягу. Визначення сортності. Неприпустимі дефекти в швейних
виробах. Вимоги до якості одягу, виготовленого за індивідуальними
замовленнями.
«Нарисна геометрія»
Прямокутні проекції.
Види проекцювання. Ортогональне проекцювання. Взаємне положення
геометричних образів у просторі. Перетворення комплексного креслення.
Метод заміни площин проекції.
Гранні поверхні, криві поверхні. Перетин гранних поверхонь. Поверхні.
Лінійчаті, поверхні обертання, гвинтові поверхні. Перетин прямої з поверхнею.
Перетин площин з поверхнею. Перетин поверхонь.
Тіні в ортогональних проекціях. Тіні точок, прямих, площин, об'ємних
елементів. Методи побудови тіней. Метод січних площин. Метод обгортаючих
поверхонь. Метод зворотніх променів. Тіні архітектурних деталей.
Аксонометрія. Перспектива.
Аксонометрія. Тіні в аксонометрії.
Перспектива. Перспектива точки, прямої, площини. Пропорційне
ділення відрізків. Перспектива кола. Засоби побудови перспективи. Метод

архітекторів. Метод координатної сітки. Перспектива поверхонь обертання.
Перспектива на нахильній картині. Перспектива архітектурних фрагментів.
Тіні в перспективі. Тіні гранних поверхонь. Тіні поверхонь обертання.
Тіні архітектурних деталей. Тіні штучного освітлення. Обов'язкові навчальні
елементи.
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Пороговий бал «склав / не склав» для вступного іспиту становить 4 бали.
Загальна кількість завдань іспиту – 30.
На виконання роботи відведено 120 хвилин.
В основу визначення рейтингу покладене результати обраховані на основі
загальної суми тестових балів.

Для кожної форми завдань тесту встановлюється відповідна система
оцінювання:
1. Завдання 1-24 – 0,25 бала;
2. Завдання 25-29 – 0,5 бала.
3. Завдання 30 – 3,5 бала
Сума балів при який іспит вважається складеним – 4-12 балів.
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