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1 .  П Е Р Е Д М О В А  

Магістр  - це освітній рівень повної вищої освіти. Підготовка магістрів у 

МДУ проводиться відповідно до закону "Про освіту", "Про вищу освіту" та 

відповідно до переліку ліцензованих за IV рівнем акредитації спеціальностей. 

Термін навчання становить 1,5 роки. 

Повна вища освіта здобувається на основі освітнього ступеня бакалавра 

за освітньою програмою магістра. 

Магістр – освітній ступень вищої освіти особи, яка на основі освітнього 

ступеня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 

достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності, що передбачені для 

первинних посад у певному виді економічної діяльності. 

Підготовка фахівців ОС магістр може здійснюватись на основі ОКР 

спеціаліста. 

Фахове вступне випробування на навчання за освітньою програмою 
магістра являє собою комплексну перевірку спеціальних знань, умінь та 
здібностей вступників на основі ОС бакалавр та ОКР спеціаліст до наукової 
роботи, необхідних для оволодіння обраною спеціальністю освітнього рівня 
магістр. 

 

Програма фахового іспиту включає профілюючі спеціальні дисципліни: 

• Матеріалознавство швейних виробів; 

• Основи проектування швейних виробів; 

• Основи технології швейних виробів; 

• Проектування швейних підприємств; 

а також тісно пов'язані з ними розділи в обсязі діючих навчальних планів   

з таких дисциплін: 

• Основи прикладної антропології та біомеханіки; 

• Малюнок та основи композиції; 

• Конфекціонування матеріалів для одягу; 

• Устаткування для виготовлення швейних виробів; 

• Квалітологія виробів: основи менеджменту якості швейного 

виробництва; 

• Основи технічної творчості та патентознавства. 

Вступні випробування проводяться в формі комплексної фахової 

перевірки знань з декількох дисциплін.  

 



 

Метод проведення – письмово-усний, тобто з попередньою письмовою 

підготовкою конспекту відповідей на питання білетів та наступним усним 

підтвердженням і уточненням цих відповідей у вигляді співбесіди. 

Екзаменаційний білет включає в себе ситуаційне завдання та тестовий 

блок. 

Ситуаційне завдання включає три питання, об'єднані однією ситуацією. 

Перше питання є теоретичним, два наступних містять практичну направленість 

вирішення поставлених завдань. 

Тестовий блок містить завдання з профілюючих дисциплін ОПП 

бакалавр. Кількість тестових завдань в білеті пропорційне до загального часу 

вивчення дисципліни в навчальному плані ОС бакалавр.  

 

Рівень складності кожного завдання білету є рівноцінним. Відповіді 

студентів оцінюються наступним чином: 

- Ситуаційне завдання - 60 балів 

- Тестовий блок - 40 балів. 

Загальна оцінка виводиться за результатами оцінювання тестового блоку 

та ситуаційного завдання з усним підтвердженням відповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 .  П Р О Г Р А М А  Ф А Х О В О Г О  І С П И Т У  

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 

ПРОГРАМА 

Будова і властивості текстильних волокон і ниток. Будова і властивості 
натуральних волокон: волокна рослинного походження; волокна і нитки 
тваринного походження. Отримання будова і властивості хімічних волокон і 
ниток. 

Текстильні нитки. Види ниток і їх структура: пряжа; комплексні нитки; 
мононитки; основні характеристики властивостей текстильних ниток. 

Тканини. Виробництво тканин. Будова і класифікація тканин. Обладнання 
для виробництва тканин 

Опоряджування текстильних матеріалів. Загальні відомості про 
підготовку волокнистих матеріалів до фарбування та печатания. Фарбування 
волокнистих матеріалів, види барвників. Нанесення візерунку на тканини 
(друкування), основні види друкування. Заключна обробка текстильних 
матеріалів. Технологічне здійснення процесів заключної обробки. 

Властивості текстильних полотен. Геометричні властивості текстильних 
матеріалів. Вагові характеристики. Механічні властивості текстильних полотен: 
розтягування; зминання; тангенцінний опір (тертя). Фізичні властивості 
текстильних полотен: поглинання; проникність; теплофізичні властивості; 
оптичні властивості; електризування. Властивості зсідання. Формувальна 
здатність текстильних полотен. Зносостійкість текстильних полотен: стирання 
як механічний фактор зношування; фізико-хімічні фактори зношування; 
біологічні фактори зношування. 

Якість текстильних матеріалів. Дефекти зовнішнього вигляду. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
1. Класифікація текстильних   волокон   і ниток. Основні характеристики їх 

властивостей 

2. Будова і властивості натуральних волокон 

3. Отримання, будова і властивості хімічних волокон і ниток 

4. Тканини. Технологічний процес отримання 

5. Види переплетень. Класифікація переплетень 

6. Процес опорядження текстильних полотен 

7. Підготовка матеріалів до фарбування і друкування 

8. Суть процесів фарбування та друкування 

9. Заключна обробка текстильних полотен 

10. Геометричні властивості текстильних матеріалів 

11. Вагові характеристики текстильних матеріалів 

12. Розтяг текстильних полотен 

13. Згинання текстильних полотен 

14. Тангенційний опір (тертя) текстильних полотен 

15. Властивості сорбції та проникності текстильних матеріалів 

16. Теплофізичні властивості текстильних полотен. 

17. Оптичні властивості текстильних полотен. 

18. Процес зсідання текстильних полотен. 

19. Формувальна здатність текстильних матеріалів 

20. Якість текстильних матеріалів. Дефекти матеріалів на всіх етапах 

виробництва. 

Література: [1,2,3,4,5,6,7,8] 



 

ОСНОВИ  ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 

П Р О Г Р А М А  

Характеристика асортименту та класифікація одягу. Функції і вимоги, що 
ставляться до одягу. Структура основних функцій одягу. Ієрархічна структурна 
схема показників, що визначають якість одягу. 

Характеристика зовнішньої форми та конструкції сучасного одягу. 
Конструктивні лінії. Силует. Покрій одягу. Характеристика конструкцій 
одягу. Елементи формоутворення. 

Поняття про внутрішні розміри і опорну поверхню одягу. Добавки, 
припуски. 

Методи конструювання одягу. Характеристика методів конструювання 
одягу. Класифікація методів. 

Принципи визначення конструктивних параметрів при проектуванні 
одягу. Елементи графічних побудов. Спряження контурів деталей одягу. 

Основні принципи побудови основи конструкції плечового виробу. 
Вихідні дані. Попередні розрахунки. Базисна сітка. Побудова верхніх 
контурних ліній. Баланс виробу. Лінія півзаносу і середня лінія спинки. Лінії 
бокових зрізів. Лінії талії і низу виробу. Розміщення кишень. 

Характеристика єдиної методики конструювання одягу. 
Особливості конструювання дитячого одягу. 
Особливості конструювання жіночого верхнього одягу . 
Особливості конструювання чоловічого верхнього одягу. 
Особливості конструювання одягу з натурального та штучного хутра. 

Асортимент виробів з хутра. Властивості хутра. Особливості конструювання. 
Особливості конструювання одягу з натуральної та штучної шкіри. 

Асортимент виробів з шкіри. Властивості шкіри. Особливості конструювання. 
Особливості конструювання одягу з трикотажу. Асортимент виробів з 

трикотажу. Властивості трикотажу. Особливості конструювання 
Особливості конструювання корсетних виробів. Асортимент корсетних 

виробів, Властивості матеріалів для корсетних виробів. Особливості 
конструювання. 

Особливості конструювання головних уборів. Асортимент головних 
уборів. Властивості матеріалів для головних уборів. Особливості 
конструювання. 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Характеристика асортименту та класифікація одягу. 

2. Функції, що ставляться до одягу. 

3. Вимоги, що ставляться до одягу. 

4. Характеристика зовнішньої форми та конструкції сучасного одягу. 

5. Поняття про внутрішні розміри і опорну поверхню одягу. 

6. Добавки і припуски. 

7. Характеристика методів конструювання одягу. 

8. Основні принципи конструювання одягу. 

9. Основні розрахунки та побудова   креслень поясних виробів. 

10. Основні розрахунки та побудова   креслень плечових виробів. 

11. Теоретичні основи методики конструювання одягу ЦНДІШП. 

12. Особливості методики  конструювання одягу ЄМКО РЕВ. 

13. Асортимент, різноманітність форм силуетів, покроїв виробів дитячого 

одягу. Особливості конструкції. 

14. Асортимент, різноманітність форм силуетів, покроїв виробів жіночого 



 

одягу. Особливості конструкції. 

15. Асортимент, різноманітність форм силуетів, покроїв виробів чоловічого 

верхнього одягу. Особливості конструкції. 

16. Особливості конструювання одягу  з натурального та штучного хутра. 

17. 0собливості конструювання одягу з натуральної та штучної шкіри. 

18. 0собливості конструювання одягу   з трикотажу. 

19. 0собливості конструювання корсетних виробів. 

20. Особливості конструювання головних уборів. 
21. Принципи промислового проектування одягу. 

22. Методи конструктивного моделювання. 

23. Принципи типового проектування одягу. 

24. Конструктивні дефекти в одязі. 

25. Основні принципи і способи градації 

 

Література: [9,10,11,12,13,14] 

 

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 

ПРОГРАМА 

Зміст технологічних процесів експериментального цеху 
Зміст технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва. 

Устаткування підготовчого та розкрійного цехів. 
Основні методи з'єднання деталей швейних виробів. Види ниткових швів, 

теорії утворення стібків при нитковому з'єднанні деталей одягу. Технологічні 
режими виконання ниткових з'єднань. 

Безниткові способи з'єднання деталей швейних виробів. Теоретичні 
основи клейового та зварювального з'єднань. Способи використання клеїв в 
швейній промисловості.. 

Волого-теплова обробка швейних виробів, її призначення. Фізичний зміст 
волого-теплової обробки. Режими волого-теплової обробки. Технологічна 
характеристика обладнання для волого-теплової обробки. 

Класифікація швейних машин. Характеристика основних робочих органів 
швейних машин, їх призначення та функції в процесі утворення стібків. 
Напрямки удосконалення механізації та автоматизації процесів виготовлення 
швейних виробів. 

Технологічні процеси виготовлення жіночого легкого одягу, Обладнання, 
що застосовується. 

Технологічні процеси виготовлення чоловічої сорочки, чоловічих штанів. 
Особливості підбору обладнанні для даного асортименту. 

Технологічні процеси виготовлення чоловічого та жіночого верхнього 
одягу Обладнання, що застосовується. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Зміст технологічних процесів експериментального цеху і їх взаємозв'язок з 

технологічними процесами підготовчо-розкрійного та швейного виробництв. 

2. Нормування витрат матеріалів на виробництві. 

3. Зміст технологічних процесів підготовчого виробництва та їх зв'язок з 

технологічними процесами інших ділянок виробничого процесу. 

4. Зміст технологічних процесів розкрійного виробництва та їх взаємозв'язок з 

технологічними процесами експериментального та підготовчого цехів. 



 

5. Характеристика способів настилання та укладання полотен в настили, 

обладнання та устаткування, що використовується при формуванні 

настилів. 

6. Характеристика організації робіт по операціях розкрою матеріалів, способи та 

етапи розкрою. 

7. Класифікація стібків, строчок та швів. 

8. Загальний принцип утворення стібків. 

9. Машинна голка, її будова та роль в процесі утворення стібків. 

10. Особливості пошкодження тканини голкою її нагрівання в процесі роботи 

швейної  машини. 

11. Човники та петельники, їх різновиди. Роль човників та петельників в процесі 

утворення стібка. 

12. Технологічна характеристика пересувачів тканини, їх роль в процесі 

утворення стібка. 

13. Умови просування тканини зубчастою рейкою. Посадка тканини. Способи 

усунення посадки матеріалів. 

14. Процес утворення човникового стібка. 

15. Процес утворення однониткового ланцюгового стібка: зшивного, потайного та 

обметувального. 

16. Процес утворення зшивної строчки двохниткового ланцюгового стібка. 

17. Класифікація швейного обладнання. Основні фірми-виробники швейного 

машинобудування. 

18. Суть та призначення волого-теплової обробки швейних виробів. 

19. Параметри ВТО, їх роль в процесі ВТО. 

20. Характеристика етапів ВТО. 

21. Клейові та зварювальні з'єднання деталей одягу. 

22. Суть клейового та зварювального з'єднань деталей одягу. 

23. Ефективність використання клейового та зварювального з'єднань. 

24. Процеси виготовлення швейних виробів. Неподільні операції і їх зміст. 

25. Види технологічної документації. Граф технологічного процесу 

виготовлення одягу. 

26. Методи обробки деталей, та вузлів жіночого легкого плаття. 

27. Методи обробки деталей та вузлів верхньої чоловічої сорочки. 

28. Методи обробки деталей та вузлів поясних виробів. 

29. Методи обробки деталей та вузлів чоловічого та жіночого верхнього одягу. 

30. Загальні відомості про методи обробки та характеристика методів послідовної,  

паралельно-послідовної і паралельної обробки. Економічна оцінка методів 

обробки. 

31. Зміст заключного оздоблення готових виробів, напрямки  його 

вдосконалення. 

Література: [15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26] 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ПРОГРАМА 

Процес виробництва одягу, основні принципи його побудови, 

класифікація. Характеристика потоку як системи, вимоги до його побудови. 

Попередній розрахунок технологічного потоку, основні вимоги до 

розподілу роботи між робітниками в потоці. Особливості розрахунку умов 



 

проектування багатомодельних потоків з послідовним запуском моделей в 

потік. Особливості розрахунку і складання організаційно-технологічних схем 

потоків з різними способами запуску моделей в потік. 
Аналіз організаційно-технологічної структури потоку. Виділення 

технологічних і подетально-спеціалізованих ділянок, модулів безперервної 
передачі напівфабрикатів між робочими місцями. Формування планіровочних 
модулів потоку. Схема технологічного процесу, вибір обладнання і вимоги до 
планування розкрійного цеху. Вибір схеми організації виробництва і 
обладнання при проектуванні підготовчого цеху, напрямки розвитку 
підготовчо-розкрійного виробництва. Характеристика роботи 
експериментального цеху, робочих і площ всіх груп експериментального 
виробництва, підбір обладнання та схеми планування експериментального 
цеху. 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Основні принципи організації поточного виробництва. Фактори, що 

визначають організаційні форми потоків. 
2. Характеристики, що визначають тип потоку. Загальна характеристика 

потоку з різною формою організації. 

3. Визначення порядку запуску моделей в потік. 
4. Попередній розрахунок потоків. Основні умови узгодження часу 

організаційних операцій для потоків різних типів. 

5. Вимоги до комплектування неподільних операцій в організаційні. 

6. Графічний та аналітичний способи аналізу організаційно- технологічної 

схеми розподілу праці. Побудова монтажного графіку схеми потоку, його 

призначення та аналіз. 

7. Оформлення та розрахунок схеми розподілу праці для потоків з ПАЗ. 

8. Оформлення та розрахунок схеми розподілу праці для потоків з циклічним 

запуском. 

9. Розрахунок зведення робочої сили. Розрахунок зведення обладнання потоку. 

10. Розрахунок техніко-економічних показників потоку. 

11. Розпланування потоків у швейному цеху і робочих місць в потоці. 

12. Схема структури процесів підготовчого-розкрійного виробництва. 

13. Розрахунок   вихідних   даних   для   проектування   підготовчого   цеху. 

Основні    принципи    вибору    обладнання,    технології   і    організації 

виробництва у підготовчому цеху. 

14. Розрахунок робочих зон підготовчого цеху. Визначення площі 

підготовчого цеху. 

15. Основні принципи організації праці в розкрійному цеху. 

16. Вихідні дані для розрахунку і порядок проектування розкрійного цеху. 

17. Розрахунок кількості робочих і обладнання на ділянках розкрійного 

цеху. Визначення площі розкрійного цеху. 

18. Основні принципи організації праці в експериментальному цеху. 

19. Основні вихідні дані для розрахунку і порядок розрахунку експери- 

ментального цеху. 

20. Розрахунок кількості робітників по зонах експериментального цеху. 

Визначення загальної площі експериментального цеху. 

 

Література: [27,28] 



 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІН 

ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ТА  БІОМЕХАНІКИ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Загальна характеристика зовнішньої форми тіла людини. 

2. Методика антропометричних досліджень 

3. Ведучі ознаки. Інтервал байдужості. Визначення оптимальної 

кількості типових фігур. 

4. Характеристика розмірних стандартів дорослого населення.      

5. Характеристика розмірних стандартів дитячого населення. 

Література: [9,10,29] 

 

МАЛЮНОК ТА ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Визначення композиції. Основні правила та закони композиції. 

2. Основні закономірності побудови композиції одягу. 

3. Група гармонійних сполучень кольорів. їх характеристика. 

4. Художньо-естетичні вимоги до створення жіночого асортименту одягу. 

5. Художньо-естетичні вимоги до створення чоловічого асортименту одягу. 

6. Художньо-естетичні вимоги до створення дитячого асортименту одягу. 

Література: [30,34] 

 

 

КОНФЕКЦІОНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОДЯГУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Асортимент танин та його характеристика 

2. Асортимент утеплювальних матеріалів. 

3. Асортимент прокладкових матеріалів. 

4. Асортимент підкладкових матеріалів. 

5. Характеристика скріплювальних матеріалів 

6. Вибір матеріалів для швейних виробів. 

Література: [1, 5,8,35] 

 

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
1. Кінематична схема, визначення технічних характеристик, принцип дії 

розбракувального верстату РС-1. 

2. Критерії технологічної і заводської класифікації швейних машин. 

3. Аналіз конструкції і принцип роботи привідних механізмів голки. 

4. Засоби об'єктивного контролю і регулювання    процесу дублювання. 

5. Функції механізму подачі нитки. Діаграма подачі, витрати ниток, аналіз. 

Література: [38,39,41] 



 

 

КВАЛІТОЛОГІЯ ВИРОБІВ: ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА  

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Охарактеризувати вітчизняні системи стандартів. 

2. Охарактеризувати органи Державної служби стандартизації. 

3. Проаналізувати види повірок засобів вимірювання. 

4.   Проаналізувати фактори, що формують конкурентоспроможність продукції 

підприємства. 

5.   Охарактеризувати етапи „петлі якості” на прикладі швейного виробництва. 

6.   Дати оцінку якості продукції в системі “характеристика-властивість-показник”. 

Література: [41,42,43,44] 

 

ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ПАТЕНТОЗНАВСТВА 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Технічний об’єкт, його структура. Властивості. 

2. Системний підхід в інженерній творчості, види систем. 

3. Евристика. Евристичні методи розв’язку інженерних задач. 

4. Характеристика основних методів активізації інженерного мислення. 

5. Оформлення заявки на винахід та промисловий зразок. 

Література: [45,46,47,48,49] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 .  К Р И Т Е Р І Ї    О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  

фахового вступного випробування 

на навчання за освітнім ступенем 

 «магістр» 

спеціальності  182 «Технології  легкої промисловості» 

освітньої програми 

«Конструювання та технології швейних виробів» 

 
Результати складання фахового вступного випробування оцінюються за 

стобальною шкалою. 

При оцінюванні враховується рівень, широта і обсяг знань програмового 

матеріалу дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування та вміння 

професійно і в залежності від завдання застосовувати абітурієнтом ці знання на 

практиці при обґрунтування відповіді на питання практичного спрямування. 

Екзаменаційний  білет включає одне теоретичне і два практичні питання, 

об’єднані єдиним ситуаційним завданням та тестовий блок завдань. Відповіді 

студентів оцінюються за наступними критеріями: 

- повнота відповіді на питання; 

- чіткість і правильність викладу матеріалу; 

- технічна грамотність; 

- інженерний рівень вирішення практичних завдань. 

«Відмінно» за ЕСТS (90-100 - А) - заслуговує абітурієнт, який виявив всебічні і 

глибокі знання програмового матеріалу з наведених дисциплін, вміння вільно 

виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну і ознайомився з 

додатковою літературою, розуміє взаємозв'язок головних понять дисциплін та їх 

значення для майбутньої професії; 

 дає обґрунтовані, теоретично і практично вірні відповіді на всі питання, 

передбачені білетом, та вірне рішення практичного завдання; 

 наводить узагальнення та висновки; 

 дає правильні відповіді на додаткові запитання. 

«Добре» за ЕСТS ( 75-89 – С, В) - заслуговує абітурієнт, що виявив повне знання 

програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої 

роботи за фахом; 

 засвоїв основну та додаткову літературу, виявив систематичний характер знань 

з дисциплін і здатний до самостійного їх поповнення; 

 виконав у повному обсязі завдання, передбачені екзаменаційним білетом, але 

ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків; 

 дає правильні відповіді на додаткові запитання державної екзаменаційної 

комісії. 

«Задовільно» за ЕСТS (60-74 – E, D) заслуговує абітурієнт, що виявив знання 

основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та 

майбутньої роботи за фахом, але дає неправильну відповідь на значну частину 

теоретичних та практичних завдань, а на всі інші запитання передбачені 

екзаменаційним білетом, дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

припускається помилок у розрахунках. 

«Незадовільно» за ЕСТS ( 1-59 - FХ ) - коли абітурієнт дає неправильні 

відповіді на всі запитання передбаченні екзаменаційним білетом, припускається 

грубих помилок у розрахунках і не може їх виправити; не дає правильної відповіді на 

додаткові поставлені запитання. 
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