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Посилання  
Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок 9.30-10.30 
  
Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Технологія та 

матеріалознавство» розроблено відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки «Дизайн одягу» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 022 Дизайн. 
Предметом вивчення курсу є технологія виготовлення одягу на всіх 
етапах його виробництва з метою їх використання при моделюванні 
одягу. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, що забезпечують: Художнє конструювання та моделювання, 
Формоутворення та робота в матеріалі. 
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Підготовчий етап створення швейних виробів. 
Змістовий модуль 2. Термiнологiя та суть технологічних операцій з 
створення швейних виробів. 
Змістовий модуль 3. Технологiчнi способи створення швейних виробів. 
Змістовий модуль 4. Технологічний процес. 
Змістовий модуль 5. Асортимент та класифікація матеріалів 
Змістовий модуль 6. Склад матеріалів 
Змістовий модуль 7. Вплив товщини матеріалу на призначення 
конструкцію та моделювання виробів 
Змістовий модуль 8. Вплив складу матеріалів на зовнішній вигляд та 
властивості матеріалу. 
Змістовий модуль 9. Сортність матеріалу 
Змістовий модуль 10. Технологiчнi способи обробки швейних виробів. 
Змістовий модуль 11. Ткацькі переплетіння 
Змістовий модуль 12. Фізико-механічні, технологічні властивості 
матеріалів. Вплив властивостей матеріалів на формоутворення моделі 
Змістовий модуль 13. Основні характеристики та вимоги до білизняних 
тканин, тканин для суконь, костюмних та пальтових тканин. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу формування у студентів знань, умінь та 
навичок з технології виготовлення одягу на всіх етапах його виробництва 
з метою їх використання  при моделюванні одягу. 
Ці знання необхідні майбутньому дизайнеру одягу в практичній діяльності 
у правильному виборі матеріалів при виготовленні швейних виробів, у 
встановленні оптимальних режимів при їх пошитті та волого-тепловій 
обробці. 
Завдання навчальної дисципліни: 
 – ознайомлення з асортиментом текстильних матеріалів; 
– ознайомлення зі складом матеріалів; 
– ознайомлення з герметичними та структурними властивостями 

швейних матеріалів; 



– ознайомлення з фізико-механічними та технологічними властивостями 
швейних матеріалів; 

– ознайомлення з підготовчим етапом створення швейних виробів; 
– ознайомлення з процесом виготовлення плечового легкого одягу; 
– ознайомлення з процесом виготовлення поясного одягу; 
– ознайомлення з процесом виготовлення та особливостями обробки 
верхнього одягу. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати:  
– склад текстильних матеріалів; 
– герметичні та структурні властивості текстильних матеріалів; 
– фізико-механічні технологічні властивості текстильних матеріалів; 
– розуміти вплив властивостей текстильних матеріалів на 

формоутворення моделі; 
– ручні та машинні види швейних робіт, послідовність їх виконання та 

схематичного зображення; 
– методи обробки жіночих спідниць, послідовність їх виконання та 

схематичного зображення; 
– методи обробки брюк, послідовність їх виконання та схематичного 

зображення; 
– методи обробки жіночих суконь, послідовність їх виконання та 

схематичного зображення; 
– методи обробки верхнього одягу, послідовність їх виконання та 

схематичного зображення. 
вміти: 
– організовувати своє робоче місце при ручних, машинних та 
прасувальних роботах у процесі виробництва швейних виробів; 
– раціонально планувати виконання роботи у процесі виробництва 
швейних виробів; 
– виконувати ручні та машинні шви і строчки; 
– виконувати операції волого-теплової обробки та дублювання швейних 
виробів; 
– обробляти технологічні вузли швейних виробів; 
– виявляти та усувати можливі дефекти технологічної обробки вузлів 
швейних виробів; 
– визначати та розраховувати необхідну кількість матеріалів для 
обробки технологічних вузлів та виготовлення швейних виробів; 
– вибирати оптимальне вирішення технології виготовлення деталей і 
вузлів різних видів виробів і особливостей їх збірки з урахуванням 
можливостей устаткування; 
– володіти прийомами та навичками виконання основних видів робіт при 
виготовленні плечових та поясних виробів; 
– володіти прийомами та навичками виконання простих та складних 
комплексних робіт (обробка деталей та технологічних вузлів верхнього 
одягу). 
компетенцій: здатність організовувати власну діяльність, визначати 
методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх 
ефективність і якість; використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології для вдосконалення професійної діяльності; орієнтуватися в 
умовах частої зміни технологій у професійній діяльності; креативність, 
здатність до системного мислення; розуміти сутність і соціальну 
значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
− володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
− будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 
− дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 



− проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
− проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
− володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
− здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням 
професійної термінології; 
− дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 
− проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
− проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх 
технологій в освітній діяльності для розв’язання експериментальних і 
практичних творчих завдань; 
− самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно поповнювати 
знання, підвищувати професійний рівень. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання денна 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн  Семестр 1, 2 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 99 год. 

Змістових модулів – 22 Лекції: 
48 год. 

Практичні, 
семінарські:  

51 год. 

Загальна кількість годин – 210 Лабораторні: 
год.  

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 99 
самостійної роботи студента – 111 

Самостійна робота  
111 год. 

Модульний контроль 
Вид контролю: екзамен 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1 семестр 
 

Змістовий модуль 1. Підготовчий етап створення швейних виробів 
 
Тема 1. Загальні вiдомостi про одяг та структуру його виробництва 
Асортимент швейних виробів. Види та етапи виробництва одягу. Способи з’єднання деталей 

одягу. Методи обробки деталей одягу.  
 
Змістовий модуль 2. Термiнологiя та суть технологічних операцій зi створення швейних 

виробів 
 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


Тема 2. Загальні вiдомостi про ниткові з’єднання деталей одягу 
Різновиди ручних стiбків та строчок, їх побудова i способи виконання. Галузь застосування 

ручних стiбкiв i строчок. Термiнологiя ручних робіт. 
 
Тема 3. Машинні ниткові шви. Характеристика та область використання 
Класифiкацiя машинних швiв. З’єднувальні машинні шви. Побудова з’єднувальних машинних 

швiв, послiдовнiсть виконання та галузь застосування. Краєві машинні шви. Будова краєвих 
машинних швiв, послiдовнiсть виконання та галузь застосування. Оздоблювальні машинні шви. 
Будова оздоблювальних машинних швів, послiдовнiсть виконання та галузь застосування. 

 
Змістовий модуль 3. Технологiчнi способи створення швейних виробів 

 
Тема 4. Швейнi машини човникового та ланцюгового стібка 
Процес утворення човникового та ланцюгового стібка. 
 

Змістовий модуль 4.Технологічний процес 
 
Тема 5. Призначення та сутність процесів ВТО. Режим ВТО. Особливості основних 

етапів 
Сутність волого-теплової обробки ВТО. Стадії процесу волого-теплової обробки. 

Характеристика операцій ВТО швейних виробів. Режим виконання. 
 

Змістовий модуль 5. Асортимент та класифікація матеріалів 
 
Тема 6. Асортимент та класифікація матеріалів 
Асортимент та класифікація матеріалів. Класифiкацiя до текстильних матерiалiв. Загальні 

вiдомостi про будову, структуру, властивості i оцінку якості матерiалiв.  
 

Змістовий модуль 6. Склад матеріалів 
 
Тема 7.Текстильнi волокна. Класифiкацiя текстильних волокон. 
Визначення понять: текстильні матеріали, текстильне волокно, текстильні нитки. Класифiкацiя 

текстильних волокон. Визначення натуральних волокон рослинного та тваринного походження. 
Визначення штучних волокон. Визначення синтетичних волокон. Визначення неорганічних, 
натуральних та хiмiчних волокон. 

 
Змістовий модуль 7. Вплив товщини матеріалу на призначення, конструкцію та 

моделювання виробів 
 
Тема 8. Показники геометричних властивостей ниток та пряжi 
Показники геометричних властивостей ниток та пряжi. Поняття та визначення геометричних 

показників. Номінальна, фактична, кондиційна лiнiйна щiльнiсть, торговий номер, діаметр ниток та 
пряжi.  

 
Змістовий модуль 8. Вплив складу матеріалів на зовнішній вигляд та властивості 

матеріалу 
 
Тема 9.Структурнi характеристики ниток та пряжi  
Структурні характеристики ниток та пряжi. Скручуванiсть, укручуванiсть, рiвноважнiсть, число 

складень ниток та пряжi. Поняття та визначення. Методи визначення структурних характеристик. 
 

Змістовий модуль 9. Сортність матеріалу 
 
Тема 10. Якість матерiалiв. Оцінювання якості та сортності матерiалiв. Вивчення 

сортностi ниток та пряжi 
Ознаки оцінювання якості та сортностi матерiалiв. Визначення сортностi на прикладi 

бавовняних ниток, стандартні показники визначення сортності. 
 

2 семестр 
 



Змістовий модуль 10. Технологiчнi способи обробки швейних виробiв 
 

Тема 11. Методи обробки жіночих спідниць, послідовність їх виконання та 
схематичного зображення  

Початкова обробка основних деталей спiдницi. Обробка застiбки спiдницi. Обробка низу 
спідниці. Остаточна обробка. 

 
Тема 12. Методи обробки брюк, послідовність їх виконання та схематичного 

зображення 
Початкова обробка основних деталей брюк. Обробка застібки брюк. Обробка низу брюк. 

Остаточна обробка. 
 
Тема 13. Методи обробки жіночих суконь, послідовність їх виконання та схематичного 

зображення 
Обробка горловини у виробах без коміру. Обробка застібки сукні у шві пришивної планки. 

Обробка низу рукавів манжетами. Обробка низу сукні.  
 
Тема 14. Методи обробки верхнього одягу, послідовність їх виконання та схематичного 

зображення 
Методи обробки прорізних кишень, кишень у швах. Методи обробки накладних кишень. 

Способи обробки рукавів верхнього одягу. Обробка низу рукавів манжетами. З’єднання рукавів с 
виробом. 

 
Змістовий модуль 11. Ткацькі переплетення 

 
Тема 15. Ткацькі переплетення прості, дрiбновiзерунковi, складнi, крупновiзерунковi. 

Фази будови переплетень. Оздоблення тканин 
Ткацькі переплетення: прості, дрiбновiзерунковi, складнi, крупновiзерунковi. Фази будови 

переплетень. Оздоблення тканин. 
 

Змістовий модуль 12. Фізико-механічні, технологічні властивості матеріалів. Вплив 
властивостей матеріалів на формоутворення моделі 

 
Тема 16. Механічні властивості ниток та пряжi. Одноцикловi, полуцикловi та 

багатоцикловi характеристики механічних властивостей ниток та пряжi 
Механічні властивості ниток та пряжi. Одноцикловi, полуцикловi та багатоцикловi 

характеристики механічних властивостей. Абсолютні та вiдноснi показники розривної загрузки та 
подовження ниток та пряжi. Складові частини деформації розтягнення ниток, абсолютнi та вiдноснi 
показники деформацiї. Стiйкiсть при багатократному розтягненнi та довготривалiсть, відносна циклічна 
залишкова деформацiя розтягнення. Показники деформацiї згинання. Методи визначення механічних 
властивостей ниток.  

 
Тема 17. Фізичні властивості ниток та пряжi. Характеристики фізичних властивостей 

ниток та пяжi 
Фізичні властивості ниток та пяжi. Гігроскопічність текстильних матеріалів. Теплозахиснi 

властивостi текстильних матерiалiв. Електричнi властивостi текстильних матерiалiв. 
 
Тема 18. Оптичні властивості ниток та пряжi. Характеристики оптичних властивостей 

ниток та пряжi 
Основні характеристики оптичних властивостей текстильних матерiалiв. Стiйкiсть 

пофарбованих матерiалiв. Колір, вiдбiленiсть, рiзновiдтiненiсть, блиск. Методи визначення оптичних 
показників. 

 
Змістовий модуль 13. Основні характеристики та вимоги до білизняних тканин, тканин 

для суконь, костюмних, пальтових тканин 
 
Тема 19. Основні характеристики та вимоги до білизняних тканин 
Основні характеристики та вимоги до білизняних тканин. Бавовняні, лляні та шовкові тканини 

для білизняних виробів. Характернi особливості та якості білизняних тканин. Вимоги до білизняних 
тканин.  



 
Тема 20. Основні характеристики та вимоги тканин для суконь 
Основні характеристики та вимоги до тканин для суконь. Бавовнянi, ллянi, вовнянi та шовковi 

тканини для суконь. Характернi особливостi та якостi тканин для суконь. Вимоги до тканин для 
суконь. 
 

Тема 21. Основні характеристики та вимоги до костюмних тканин 
Основні характеристики та вимоги до костюмних тканин. Бавовняні, лляні, вовняні та шовкові 

костюмнi тканини. Характернi особливостi та якостi костюмних тканин. Вимоги до костюмних тканин.  
 

Тема 22. Основнi характеристики та вимоги до пальтових тканин 
Основнi характеристики та вимоги до пальтових тканин. Вовнянi, бавовнянi, ллянi та шовковi 

пальтовi тканини. Характернi особливостi та якостi пальтових тканин. Вимоги до пальтових тканин. 
 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

1 семестр 
Змістовий модуль 1. Пiдготовчий етап створення швейних виробів 

1. Загальнi вiдомостi про одяг та структуру його виробництва 4 2    2 
Разом за змістовим модулем 1 4 2    2 

Змістовий модуль 2. Термiнологiя та суть технологiчних операцiй зi створення швейних 
виробiв 

2. Загальнi вiдомостi про нитковi з’єднання деталей одягу 10 2 4   4 
3. Машиннi нитковi шви. Характеристика та область 
використання 33 6 23   10 

Разом за змістовим модулем 2 43 8    14 
Змістовий модуль 3. Технологiчнi способи створення швейних виробів 

4.Швейнi машини човникового та ланцюгового стібка  2    4 
Разом за змістовим модулем 3 12 2    4 

Змістовий модуль 4. Технологічний процес 
5. Призначення та сутність процесів ВТО. Режим ВТО. 
Особливості основних етапів.      2 

Разом за змістовим модулем 4 10     10 
Змістовий модуль 5. Асортимент та класифікація матеріалів 

6. Асортимент та класифікація матеріалів      6 
Разом за змістовим модулем 5 6     6 

Змістовий модуль 6. Склад матеріалів 
7.Текстильнi волокна. Класифiкацiя текстильних волокон.  2    8 
Разом за змістовим модулем 6 10 2    8 

Змістовий модуль 7. Вплив товщини матеріалу на призначення конструкцію та моделювання 
виробів 

8. Показники геометричних властивостей ниток та пряжi. 10 4    6 
Разом за змістовим модулем 7 10 4    6 

Змістовий модуль 8. Вплив складу матеріалів на зовнішній вигляд та властивості матеріалу 
9.Структурнi характеристики ниток та пряжi. 10 4    6 
Разом за змістовим модулем 8 10 4    6 

Змістовий модуль 9. Сортність матеріалу 
10. Якiсть матерiалiв. Оцiнювання якостi та сортностi 
матерiалiв. Вивчення сортностi ниток та пряжi. 8 2    6 

Разом за змістовим модулем 9 8 2    6 
Разом за 1 семестр 105 24 27   54 

2 семестр 
Змістовий модуль 10. Технологiчнi способи обробки швейних виробів 
11. Методи обробки жіночих спідниць, послідовність їх 
виконання та схематичного зображення. 12 2 4   6 



12. Методи обробки брюк, послідовність їх виконання та 
схематичного зображення. 12 2 4   6 

13. Методи обробки жіночих суконь, послідовність їх 
виконання та схематичного зображення. 18 2 8   8 

14. Методи обробки верхнього одягу, послідовність їх 
виконання та схематичного зображення. 18 2 8   8 

Разом за змістовим модулем 10 60 8 24   28 
Змістовий модуль 11. Ткацькі переплетення 

15.Ткацькі переплетення прості, дрiбновiзерунковi, складнi, 
крупновiзерунковi. Фази будови переплетень. Оздоблення 
тканин. 

6 2    4 

Разом за змістовим модулем 11 6 2    4 
Змістовий модуль 12. Фізико-механічні, технологічні властивості матеріалів. Вплив 

властивостей матеріалів на формоутворення моделі 
16. Механічні властивості ниток та пряжi. Одноцикловi, 
полуцикловi та багатоцикловi характеристики механічних 
властивостей ниток та пряжi. 

7 2    5 

17. Фізичні властивості ниток та пряжi. Характеристики 
фізичних властивостей ниток та пряжi. 4 2    2 

18. Оптичні властивості ниток та пряжi. Характеристики 
оптичних властивостей ниток та пряжi. 4 2    2 

Разом за змістовим модулем 12 15 6    9 
Змістовий модуль 13. Основнi характеристики та вимоги до білизняних тканин, тканин для 

суконь, костюмних та пальтових тканин 
19. Основнi характеристики та вимоги до білизняних тканин. 6 2    4 
20. Основнi характеристики та вимоги тканин для суконь. 6 2    4 
21. Основнi характеристики та вимоги до костюмних тканин. 6 2    4 
22. Основнi характеристики та вимоги до пальтових тканин. 6 2    4 
Разом за змістовим модулем 13 24 8    16 
Разом за 2 семестр 105 24 24   57 
Разом 210 48 51   111 
 
 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 

Загальнi вiдомостi про нитковi з’єднання деталей одягу. 
Рiзновиди ручних стiбкiв та строчок, їх побудова i способи виконання. 
Опрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi закономiрностi та 
методи виконання ручних стiбкiв та строчок. 
Завдання: 

- виконати графiчнi схеми зметувальних, обметувальних, стягальних, 
петельних ручних стiбкiв та строчок; 

- описати послiдовнiсть виконання. 

4 

2 3 

Машиннi нитковi шви. Характеристика та область використання 
Класифiкацiя машинних швiв. З’єднувальнi машиннi шви. Побудова 
з’єднувальних машинних швiв, послiдовнiсть виконання та галузь 
застосування. 
Опрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi закономiрностi та 
методи виконання ручних стiбкiв та строчок. 
Завдання: 

- виконати графiчнi схеми стачних, розстрочених, накладних, подвійних, 
запошивочних машинних швiв; 

- описати послiдовнiсть виконання. 

7 

3 3 

Машиннi нитковi шви. Характеристика та область використання 
Краєві машиннi шви. Будова краєвих машинних швiв, послiдовнiсть виконання 
та галузь застосування. 
Опрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi закономiрностi та 

8 



методи виконання краєвих машинних швiв. 
Завдання: 

- виконати графiчнi схеми швiв в пiдгинку, окантувальних, машинних швiв; 
- описати послiдовнiсть виконання. 

4 3 

Машиннi нитковi шви. Характеристика та область використання 
Оздоблювальнi машиннi шви. Будова оздоблювальних машинних швiв, 
послiдовнiсть виконання та галузь застосування. 
Опрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi закономiрностi та 
методи виконання оздоблювальних машинних швiв. 
Завдання: 

- виконати графiчнi схеми устрою рельєфних швiв, складок, оздоблення 
деталей одягу бейками, оборками, воланами, тесьмою, мережевом, 
рюшами; 

- описати послiдовнiсть виконання. 

8 

5 11 

Методи обробки жіночих спідниць, послідовність їх виконання та 
схематичного зображення 
Завдання: 
Опрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi закономiрностi та 
методи обробки спiдницi. 
Завдання: 

- виконати графiчнi схеми устрою вузлiв з’єднання спiдницi; 
- описати послiдовнiсть виконання. 

4 

6 12 

Методи обробки брюк, послідовність їх виконання та схематичного 
зображення 
Опрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi закономiрностi та 
методи обробки брюк. 
Завдання: 

- виконати графiчнi схеми устрою вузлiв з’єднання брюк; 
- описати послiдовнiсть виконання. 

4 

7 13 

Методи обробки жіночих суконь, послідовність їх виконання та 
схематичного зображення 
Опрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi закономiрностi та 
методи обробки сукнi 
Завдання: 

- виконати графiчнi схеми устрою вузлiв з’єднання сукнi;  
- описати послiдовнiсть виконання 

8 

8 14 

Методи обробки верхнього одягу, послідовність їх виконання та 
схематичного зображення 
Опрацювати спеціальну літературу, яка розкриває основні закономiрностi та 
методи обробки верхнього одягу. 
Завдання: 

- виконати графiчнi схеми устрою вузлів з’єднання кишень;  
- описати послiдовнiсть виконання. 

8 

Разом 51 
 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми Назва теми Кількість 

годин 

  

Загальні вiдомостi про одяг та структуру його виробництва 
- вивчити асортимент швейних виробів. Види та етапи виробництва 

моделі. Способи з’єднання деталей одягу. Методи обробки деталей 
одягу. 

2 

1 2 

Загальні вiдомостi про ниткові з’єднання деталей одягу 
- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває основні закономірності та 

методи виконання ручних стібків та строчок; 
- виконати графічні схеми. 

4 

2 3 Машинні ниткові шви. Характеристика та область використання  
- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває основні закономірності та 10 



методи виконання з’єднувальних машиних швів, краєвих машинних швів 
та оздоблювальних машинних швів; 

- виконати графічні схеми. 

3 4 

Швейні машини човникового та ланцюгового стібка 
- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває основні закономірності та 

методи виконання ручних стібків та строчок; 
виконати графічні схеми 

4 

4 5 

Призначення та сутність процесів ВТО. Режим ВТО. Особливості основних 
етапів 

- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває призначення та сутність 
процесів ВТО. Режим ВТО. Особливості основних етапів ВТО. 

2 

5 6 
Асортимент та класифікація матеріалів 

- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває асортимент та 
класифікацію матеріалів. 

6 

6 7 
Текстильні волокна. Класифiкацiя текстильних волокон. 

- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває класифiкацiю текстильних 
волокон. 

8 

7 8 
Показники геометричних властивостей ниток та пряжi 

- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває показники геометричних 
властивостей ниток та пряжi. 

6 

8 9 
Структурнi характеристики ниток та пряжi 

- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває структурні характеристики 
ниток та пряжi. 

6 

9 10 

Якiсть матерiалiв. Оцiнювання якостi та сортностi матерiалiв. Вивчення 
сортностi ниток та пряжi 

- вивчити спеціальну літературу, яка розкриває оцiнювання якостi та 
сортностi матеріалів. 

6 

10 11 

Методи обробки жіночих спідниць, послідовність їх виконання та 
схематичного зображення 

- відпрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi 
закономiрностi та методи обробки спiдницi; 

- виконати графiчнi схеми устрою вузлiв з’єднання спiдницi; 
- описати послiдовнiсть виконання. 

6 

11 12 

Методи обробки брюк, послідовність їх виконання та схематичного 
зображення 

- відпрацювати спеціальну літературу, яка розкриває основні 
закономiрностi та методи обробки вузлiв з’єднання брюк; 

- виконати графiчнi схеми устрою вузлiв з’єднання брюк; 
- описати послiдовнiсть виконання 

6 

12 13 

Методи обробки жіночих суконь, послідовність їх виконання та 
схематичного зображення 

- відпрацювати спеціальну літературу, яка розкриває основні 
закономiрностi та методи обробки вузлiв з’єднання сукнi; 

- виконати графiчнi схеми устрою вузлiв з’єднання сукнi; 
- описати послiдовнiсть виконання. 

8 

8 14 

Методи обробки верхнього одягу, послідовність їх виконання та 
схематичного зображення 

- відпрацювати спецiальну лiтературу, яка розкриває основнi 
закономiрностi та методи обробки вузлiв з’єднання кишень; 

- закономiрностi та методи обробки низу рукавів манжетами; 
- cпособи обробки рукавів верхного одягу; 
- з’єднання рукавів с виробом; 
- описати послiдовнiсть виконання.  

8 

10 15 

Ткацькі переплетення: прості, дрiбновiзуренковi, складнi, 
крупновiзерунковi. Фази будови переплетень. Оздоблення тканин 
Опрацювати конспект лекцiй та спецiальну лiтературу, яка ознайомлює з 
ткацькими переплетiннями.  

4 

11 16 
Механічні властивості ниток та пряжi. Одноцикловi, полуцикловi та 
багатоцикловi характеристики механічних властивостей ниток та пряжi 
Опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка ознайомлює з 

5 



одноцикловими, полуцикловими та багатоцикловими характеристиками 
механічних властивостей ниток та пряжi.  

12 17 

Фізичні властивості ниток та пряжi. Характеристики фізичних 
властивостей ниток та пряжi 
Опрацювати конспект лекцiй та спецiальну лiтературу, яка ознайомлює з 
характеристикою фізичних властивостей ниток та пряжi. 

2 

13 18 

Оптичні властивості ниток та пряжi. Характеристики оптичних 
властивостей ниток та пряжi 
Опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка ознайомлює з     
оптичних властивостей ниток та пряжi. 

2 

14 19 
Основнi характеристики та вимоги до білизняних тканин 
Опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка ознайомлює з 
основними характеристиками та вимогами до білизняних тканин. 

4 

15 20 
Основнi характеристики та вимоги тканин для суконь 
Опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка ознайомлює з 
основними характеристиками та вимогами до тканин до суконь. 

4 

16 21 
Основнi характеристики та вимоги до костюмних тканин 
Опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка ознайомлює з 
основними характеристиками та вимогами до костюмних тканин. 

4 

17 22 
Основнi характеристики та вимоги до пальтових тканин 
Опрацювати конспект лекцій та спеціальну літературу, яка ознайомлює з 
основними характеристиками та вимогами до пальтових тканин. 

4 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Технлогiя та 
матеріалознавство» застосовуються такі методи: 

– методи контролю: поточний контроль практичних робіт (перегляд практичних робіт, їх 
обговорення, консультування); 

– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
– методи семестрового контролю: екзамен (контрольнi питання) 
 

1 семестр 
 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8 ЗМ 9 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Лекції (8 б.) 1 1 1 1   1 1 1 1 
Практичні заняття (13 .)  5 8        

Самостійна робота (30 б.) 2 4 6 2 2 3 4 2 2 3 
Поточний модульний контроль 

(29 б.) 2 5 3 3 3 4 3 3 3 

Підсумковий контроль (20 б.) 
залік 20 

 
2 семестр 

 

Кількість балів ЗМ 10 ЗМ 11 ЗМ 12 ЗМ 13 
Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 

Лекції (12 б.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Практичні заняття (15 

б.) 3 3 4 5         

Самостійна робота 
(24 б.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Поточний модульний 5 2 5 5 2 



контроль (19 б.) 
Підсумковий контроль 
(30 б) екзамен 30 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90–100 
(відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 82–89 
(дуже добре) 4 (добре) 

C 75–81 
(добре) 

D 64–74 
(задовільно)  3 (задовільно) 

E 60–63 
(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Дайте визначення асортименту та класифікації текстильних матеріалів. 
2. Дайте характеристику натуральним текстильним волокнам. 
3. Дайте характеристику хiмiчним текстильним волокнам. 
4. Дайте характеристику синтетичним текстильним волокнам. 
5. Дайте характеристику неорганічним текстильним волокнам. 
6. Назвiть показники властивостей тканин. 
7. Назвіть чотири класи ткацьких переплетень. 
8. Назвiть фази будови тканин. 
9. Назвiть основнi характеристики тканин при багатократному розтягненні. 
10. Назвiть основні характеристики тканин при багатократному згинанні. 
11. Назвiть основнi характеристики гігроскопічних властивостей текстильних виробiв. 
12. Назвiть основнi характеристики теплозахисних властивостей текстильних виробiв. 
13. Назвiть основнi характеристики оптичних властивостей текстильних виробiв. 
14. Назвiть основнi види бiлизняних тканин. 
15. Назвiть вимоги до бiлизняних тканин. 
16. Назвiть основнi види тканин для суконь. 
17. Назвiть вимоги до тканин для суконь. 
18. Назвiть основнi види костюмних тканин. 
19. Назвiть вимоги до костюмних тканин. 
20. Назвiть основнi види пальтових тканин. 
21. Назвiть вимоги до пальтових тканин. 
22. Початкова обработка основних деталей спiдницi. 
23. Обработка застiбки спiдницi. 
24. Початкова обработка основних деталей брюк. 
25. Обработка застiбок брюк. 
26. Початкова обработка основних деталей жiночих суконь. 
27. Обработка прорiзноi кiшенi з клапаном у жiночому одязi. 
28. Обработка прорiзноi кiшенi з листочкою у жiночому одязi. 
29. Обработка прорiзноi кiшенi в рамку у жiночому одязi. 
30. Обработка прорiзноi кiшенi у швi у жiночому одязi. 



31. Обробка горловини сукні. 
32. Обробка комiрiв суцільних з виробом. 
33. Обробка низу рукаву сукні. 
34. Обробка низу рукаву манжетою. 
35. Методи обробки кишень, що розташовані у швах верхнього одягу. 
36. Загальна схема обробки рукавів у верхньому одязі. 
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