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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього
ступеня магістра на основі здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами
складання вступних випробувань. Питання для вступних випробувань – це
система формалізованих завдань, призначених для встановлення рівня
володіння вступником знань та вмінь для навчання за програмою підготовки
магістра за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» за освітньою
програмою «Конструювання та технології швейних виробів».
Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами
прийому до Східноукраїнського національного університету в 2017 році.
Програма охоплює матеріал в межах навчальних програм фахових
дисциплін, що вивчають студенти напряму підготовки 6.051602 «Технологія
виробів легкої промисловості».
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Необхідний додатковий обсяг знань вступника, що вступає на навчання
на спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» за освітньою
програмою «Конструювання та технології швейних виробів» на основі
здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста за іншою (не спорідненою) спеціальністю становлять 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.
«Основи прикладної антропології та біомеханіки»
Анатомічна будова людини. Скелет людини. Сполучення кісток. Будова
кісткового скелета. М’язи. Будова. Класифікація. М’язи частин тіла.
Зовнішня форма тіла людини. Форма голови. Форма шиї. Тулуб. Форма
нижньої ділянки тулуба. Форма й положення рук. Форма ніг.
Загальні морфологічні ознаки. Довжина тіла. Периметр (обхват) грудей.
Вага тіла. Пропорції тіл. Будова тіла. Типи будови тіла. Типи будови тіла
чоловіків. Типи будови тіла жінок. Типи будови тіла дітей. Осанка.
Індивідуальні особливості людини. Колірний тон образа жінки.
Емоційно-психологічні ознаки особистості. Групування жінок за ознаками
зовнішнього вигляду. Типи споживачів моди.

«Устаткування для виготовлення швейних виробів»
Загальні відомості про машини та механізми. Основні поняття й
визначення: машина, механізм, ланка, кінематична пара, кінематичний ланцюг,
деталь, складальна одиниця, вузол, агрегат. Технологічний процес. Загальне
поняття деталі. Деталі швейних машин. Види з’єднання деталей. Матеріали для
виготовлення деталей швейних машин. Класифікація швейного обладнання.
Характеристики швейного обладнання. Типи та порівнювальна характеристика
сучасних машин. Робочі органи машин легкої промисловості.
Основні механізми швейних машин. Механізми човників. Типи
човникових пристроїв та механізми передачі руху. Процес утворення
човникового стібка. Регулювання човникового механізму. Механізм подавання
нитки та механізм голки. Механізм переміщення матеріалів. Додаткові
механізми та устрої швейних машин. Лапки. Зубчасті рейки. Процес взаємодії
рейкового

двигуна

матеріалу,

натискаючої

лапки

з

тканиною

що

переміщується. Рейки та регулювання їх положення. Конструкції механізмів
ножів для обрізки ниток. Устрої для автоматичної зупинки машини. Механізм
відхилення голки.
Машини краєобробні, багатониткові.

Типи. Класи. Конструкції

механізмів. Неполадки в роботі та їх усунення.
Машини-напівавтомати.

Технічна

характеристика

і

класифікація

машин. Характеристика механізмів з напівавтоматичним циклом роботи.
Машини для вимотування, пришивання фурнітури, машини для виконання
стрічок за заданим малюнком. Технічна характеристика і класифікація машин.
Машини для виконання коротких стібнівок. Конструкція машин для
виготовлення

закріпок.

Типові

машини

для

пришивання

фурнітури

однонитковим ланцюговим стібком. Машини для пришивання фурнітури
човниковим двохнитковим стібком. Машини для виметування прямих петель
на легкому асортименті.
Обладнання волого-теплової обробки виробів. Обладнання для
прасування. Промислові праски з різноманітними теплоносіями. Прасувальні
столи. Прасувальні преси. Технологічні та конструктивні характеристики

сучасних прасувальних пресів. Устрій та процес роботи прасувальних пресів.
Розрахунок необхідної кількості робочих середовищ для обробки виробів.
Неполадки при роботі на пресах та засоби їх усунення. Типи спеціалізованих
пресів

та

їх

Індивідуальні

характеристики.

Устаткування

парогенератори,

зволожувачі,

для

вакуумного

відпарювальні

відсосу.
апарати,

термокамери.
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Пороговий бал «склав / не склав» для вступного іспиту становить 60
балів.
Загальна кількість завдань іспиту – 50.

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 1-10 для визначення порогу «склав / не склав» – 6 балів;
2. Завдання 11-50 (основні тестові завдання) – 1 бал.
Сума балів при який іспит вважається складеним – 60-100 балів.
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