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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (далі – 

Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного 

університету. Програму розроблено професорсько-викладацьким складом 

машинобудівного факультету на основі інтегрованих навчальних планів 

підготовки молодших спеціалістів у структурних підрозділах Луцького НТУ. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – «Основи конструювання 

виробів», «Основи технології виробів», «Матеріалознавство швейних 

виробів». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім 

ступенем бакалавр за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості». 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен  

знати: 

- стадії сучасного процесу проектування одягу; 

- характеристику найпоширеніших методів побудови конструкцій одягу 

в умовах промислових підприємств (надати перелік і розкрити 

сутність); 

- характеристику одягу як об’єкту проектування; 

- послідовність виконання конструкторських видів робіт при розробці 

нових моделей одягу. 

уміти: 

- скласти опис художньо-технічного рішення моделі за наданим ескізом; 

- виконати морфологічний аналіз та визначити методи формоутворення 

заданої моделі; 

- надати розрахунок лінійних вимірів виробу в готовому вигляді для 

вибору вихідної конструкції; 

- надати схему конструктивного моделювання у масштабі 1:4; 

- надати схематичне зображення вузлів виробу для найближчого 

аналога; 

- запропонувати нове художньо-технічне рішення будь-якого вузла 

виробу, надати його схематичне зображення. 
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ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» містить 

основні питання з таких дисциплін: 

 

«ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ» 

 

1. Характеристика біосоціальних ознак особистості для цілей 

проектування одягу.  

2. Загальна характеристика скелета людини та види з’єднання кісток.  

3. Загальна характеристика м’язової системи людини. 

4.  Розміщення основних антропометричних точок, які застосовуються для 

цілей проектування одягу.  

5. Ознаки будови тіла та їх характеристика. 

6. Типи будови тіла чоловічих та жіночих фігур.  

7. Підготовка поверхні тіла людини та правила проведення вимірювань, 

послідовність зняття розмірних ознак.  

8. Позначеннями та нумерація розмірних ознак.  

9. Класифікація типових фігур чоловіків та жінок для цілей 

конструювання одягу. Ведучі ознаки чоловічих та жіночих фігур.  

10. Ознаки будови тіла та їх характеристика. Загальна характеристика типів 

будови тіла дітей, чоловіків та жінок. 

11. Визначення постави людини. Зальна характеристика класифікацій 

постави людини. Фактори впливу на поставу фігури людини. Розмірні 

ознаки, що визначають поставу. 

12. Структура існуючого процесу проектування одягу.  

13. Загальна характеристика процесу конструювання одягу 

14. Характеристика видів прибавок та припусків, які використовуються при 

конструюванні одягу. 

15. Класифікація та характеристика методів формоутворення одягу та 

методів конструювання одягу 

16. Характеристика розрахунково-графічного методу конструювання одягу. 

17. Конструювання поясних виробів. 

18. Вимоги до виготовлення макету виробу. 

19. Балансова характеристика одягу. 

20. Правила проведення примірок макету або зразка одягу. 

21. Класифікація дефектів одягу. Конструктивні дефекти та способи їх 

усунення. 

22. План побудови креслень основних деталей одягу за даним методом (до 
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відповіді надати рисунки). 

23. Класифікація комірів та принципи побудови комірів для закритої й 

відкритої горловини (до відповіді надати рисунки). 

24. Конструювання кишень, клапанів, манжет, хлястиків та інших дрібних 

деталей одягу. 

25. Характеристика прийомів конструктивного моделювання I,II,III видів  : 

способи переносу виточок та їх моделювання, оформлення лінії 

горловини та краю борту, моделювання кишені, паралельне і конічне 

розширення деталей (до відповіді надати рисунки). 

26. Основні принципи конструктивного моделювання та критерії вибору 

вихідної конструкції. 

27. Характеристика конструкцій одягу покрою реглан та його модифікацій. 

Способи побудови конструкцій даного типу (до відповіді надати 

рисунки). 

28. Характеристика конструкцій одягу з суцільнокроєним рукавом та його 

модифікацій. Способи побудови конструкцій даного типу (до відповіді 

надати рисунки). 

29. Види промислових лекал, послідовність їх розробки та вимоги до 

оформлення лекал-еталонів. Вихідні дані до розробки лекал-еталонів. 

30. Сутність процесу технічного розмноження лекал. Умови виконання і 

правила технічного розмноження лекал. Способи градації лекал. 

Сутність процесу градації лекал. Умови виконання й правила градації 

лекал. 
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«ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ» 

 

1. Загальна характеристика вимог, що висуваються до одягу. Класифікація 

одягу.  

2. Загальні поняття про припуски на вільне облягання. Принципи 

розрахунку припусків на вільне облягання. 

3. Способи з'єднання деталей: нитковий, клейовий, зварний.  

4. Поняття про стібки, строчки, шви. Класифікація ручних стібків та їх 

узагальнена характеристика.  

5. Характеристика зшивних, настрочних та накладних швів, види 

обшивних , білизняних, обкантовувальних швів, види швів впідгин, 

технічні умови їх виконання 

6. Фізична сутність та стадії процесу ВТО. Параметри ВТО, їх 

взаємозв'язок. Призначення ВТО швейних виробів.  

7. Операції ВТО. Параметри процесу та показники якості операцій ВТО. 

Характеристика обладнання для ВТО. Область використання обладнання 

ВТО. 

8. Сутність клейового з'єднання деталей одягу. Дублювання деталей одягу.  

9. Обробка дрібних деталей. 

10. Обробка виточок та рельєфів.  

11. Обробка пришивних кокеток та з'єднання їх з виробом. Обробка 

відлітних кокеток та з'єднання їх з виробом.  

12. Обробка шліц спинки. 

13. Класифікація кишень.  

14. Обробка прорізної кишені з клапаном і однією одинарною обшивкою. 

15. Обробка прорізної кишені з клапаном і однією подвійною обшивкою. 

16. Обробка прорізної кишені з клапаном і двома обшивками.  

17. Обробка прорізної кишені в рамку з одинарними обшивками.  

18. Обробка прорізної кишені в рамку з подвійними обшивками. 

19. Обробка прорізної кишені з лісточкою зі вшивними кінцями. 

20. Обробка прорізної кишені з лісточкою з настрочними кінцями. 

21. Обробка верхньої прорізної кишені з лісточкою. 

22. Обробка кишені в швах.  

23. Обробка кишені в швах з лісточкою. 

24.  Обробка кишені в швах з клапаном.  

25. Обробка і з'єднання накладних кишень з пілочками накладним швом. 

26. Обробка і з'єднання накладних кишень з пілочками зшивним швом. 

27. Обробка оздоблювальних клапанів та з'єднання з пілочками. 

28. Обробка обшивних петель. 

29. Види застібок у верхньому одязі. Обробка підбортів. 

30. Способи закріплення шва обшивання краю борта.  

31. Обробка бортів з суцільно викроєними підбортами. 

32. Способи з'єднання верхнього коміра з нижнім. 
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33. Особливості обробки та з'єднання з виробом рукавів покрою реглан та 

суцільно викроєних рукавів. 

34. З'єднання відлітної по низу підкладки з верхом і обробка її нижнього 

краю та з'єднання підкладки пришивної по нижньому краю з виробом.  

35. Обробка передніх та задніх половинок штанів.  

36. Особливості обробки кишень штанів: на передніх половинках  та у 

бічних швах, на задніх половинках штанів.  

37. Обробка застібки штанів на ґудзики та на тасьму-блискавку. 

38. Способи з'єднання основних частин та середнього зрізу штанів.  

39. Обробка низу штанів без манжет та з манжетами.  

40. Способи обробки застібок спідниць.  

41. Обробка верхнього краю спідниць обшивкою та без. 

42. Обробка підкладки спідниці і з'єднання її з виробом.  

43. Обробка розрізів у спідницях.  

44. Початкова обробка деталей легкого одягу та обробка низу виробу. 

45. Обробка виточок, складок, рельєфів легкого одягу. 

46. Обробка і монтаж кокеток та вставок легкого одягу. 

47. Особливості обробки прорізних кишень, кишень у швах, накладних 

кишень легкого одягу. 

48. Обробка низу рукавів без манжет, застібок на рукавах та низу рукавів з 

манжетами у легкому одязі. 

49. Засоби з'єднання рукавів з проймами та обробка пройм у виробах без 

рукавів легкого одягу. 

50. Обробка комірів у виробах з відлогами і з'єднання з горловиною. 

51. Обробка комірів у виробах з застібкою догори і з'єднання з горловиною 

легкого одягу. 

52. Обробка комірів на суцільно викроєній стійці та на відрізній стійці і 

з'єднання з горловиною легкого одягу. 

53. Обробка горловини без коміра обшивкою  та обробка горловини без 

коміра обшивним швом з кантом у легкому одязі. 

54. Обробка і з'єднання з горловиною одинарних комірів. 

55.  З'єднання ліфа з спідницею зшивним швом та з'єднання ліфа з 

спідницею накладним швом у жіночій сукні.  

56. Обробка застібок підбортами, планками, застібок-блискавок, застібок 

обшивками легкого одягу.  

57. Особливості та область застосування строчок човникових стібків при 

виготовленні швейних виробів.  

58. Характеристика швейних машин та машин-напівавтоматів човникового 

стібка. 

59. Особливості та область застосування строчок двохниткового 

ланцюгового стібка.  

60. Характеристика швейних машин ланцюгового стібка. 
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«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ» 

 

1. Будова, властивості та первинна обробка натуральних  волокон та 

елементарних ниток. 

2. Загальні відомості про будову волокон та елементарних ниток. 

3. Будова, властивості та виробництво хімічних волокон та елементарних 

ниток. 

4. Оцінка результатів вимірювань властивостей матеріалів, правила 

відбору проб для випробувань. 

5. Будова, виробництво та асортимент швейних ниток.  

6. Крутильне виробництво.  

7. Властивості ниток. 

8. Загальні відомості про виробництво тканин. 

9. Будова тканих матеріалів. 

10. Загальні відомості про виробництво та будова трикотажних полотен. 

11. Виробництво та будова нетканих полотен. 

12. Класифікації шкур і шкіряної сировини. 

13. Механічні властивості текстильних матеріалів.  

14. Фізичні властивості текстильних матеріалів.  

15. Оптичні та електричні властивості текстильних матеріалів. 

16. Технологічні процеси кардної системи прядіння. 

17. Загальна характеристика технологічних процесів гребінної системи 

прядіння. 

18. Вплив основних властивостей волокна на властивості пряжі і процес 

прядіння. 

19. Основні  процеси шкіряного виробництва. 

20. Асортимент тканин та оцінка їх якості. 

21.  Асортимент бавовняних тканин. 

22.  Асортимент вовняних тканин. 

23. Асортимент шовкових тканин. 

24. Асортимент лляних тканин. 

25. Асортимент трикотажних полотен. 

26. Асортимент нетканих полотен. 

27. Натуральна шкіра та хутро як матеріали для виробів легкої 

промисловості. 

28. Одежна фурнітура, прокладні та оздоблювальні матеріали. 

29. Заключні операції виробництв матеріалів легкої промисловості. 

30. Чищення і зберігання виробів легкої промисловості. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного 

випробування». Програма фахового вступного випробування 

оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ 

(http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру 

цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 

хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 

бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 

бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 
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Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з 

даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається 

відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою 

Приймальної комісії. 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії, 

завідувач кафедри технологій легкої 

промисловості  

 

 

 

 

___________ 

 

   

 

 

Л. Назарчук  

 

Члени фахової атестаційної комісії 

 

___________ 

 

Т. Головенко 

  

___________ 

 

О. Ткачук 
 

 

 


