
 
 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ 
ПРОГРАМОЮ! 

 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ         
                 ПРОМИСЛОВОСТІ (ШВЕЙНІ ВИРОБИ) 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 015.36 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст» 

 

Є НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЮДЖЕТ) 
 
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією технологія 
виробів легкої промисловості 
 
Термін навчання для освітнього рівня бакалавр – 1 рік 10 місяців (денна та 
заочна форми навчання) 

 
ЗАРАХУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ 

ВИПРОБУВАНЬ: 
• У ФОРМІ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

• ТЕСТУВАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва 
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 СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ: 

• заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

(регіональний центр професійної освіти, професійний 

коледж, професійний ліцей, центр професійної 

підготовки, міжшкільні навчально-виробничі комбінати 

тощо); 

• державні та приватні підприємства швейного 

профілю, будинки моделей одягу, дизайн студії із 

виготовлення одягу, ательє, авторські майстерні; 

• центри художньо-естетичного виховання молоді, 

навчально-виховні комплекси, дитячі мистецькі школи, 

інші позашкільні заклади освіти. 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ УЧАСТІ В 

КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ 
– заява, заповнена особисто вступником; 

– копія документу державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень «молодшого спеціаліста», і додаток до нього (оригінали після успішного 

складання фахового випробування); 

– копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання. У 2022 році 

приймаються сертифікати ЗНО 2019-2022 років.  

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство; 

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код; 

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см 

 

Інформація приймальної комісії для випускників коледжів і технікумів                            
                                                                                                     http://prk.khnu.km.ua/colleges_khnu/ 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет 
Приймальна комісія:  8 (0382) 67-27-55 http://prk.khnu.km.ua/  
 
За додатковою інформацією звертайтесь 
: 098-610-25-54 Вікторія Володимирівна  

068-172-94-00 Олена Володимирівна 
067-421-93-80 Ганна Володимирівна 

 
Сторінка кафедри в Фейсбук: https://cutt.ly/jOU7ovL  
Сайт кафедри: http://tmtpn.khnu.km.ua/ 

http://prk.khnu.km.ua/colleges_khnu/
http://prk.khnu.km.ua/
https://cutt.ly/jOU7ovL
http://tmtpn.khnu.km.ua/


ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ШВЕЙНІ ВИРОБИ) 
 

 

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

Основи конструювання виробів 
 

Вихідні дані для проектування одягу. Загальні відомості про одяг. Класифікація 
одягу. Функції сучасного одягу та вимоги до нього.  Показники якості одягу. 
Розмірна типологія населення. Характеристика розмірів, форми і конструкцій 
одягу. Конструктивні прибавки. Технологічні припуски. Елементи 
формоутворення в одязі. Конструктивно-декоративні лінії в одязі. 

Методи конструювання 
первинних креслень розгорток 
деталей одягу. Основні 
положення методик 
конструювання деталей одягу 
різноманітних конструктивних 
рішень для споживачів різних 
статевовікових груп. Методи та 
етапи побудови первинних 
креслень конструкцій деталей 
одягу. Конструктивні схеми 
креслень конструкцій плечових і 
поясних виробів. Методи 
розробки конструкцій нових 
моделей одягу з використанням 

базових основ. Етапи розробки конструкції нової моделі одягу. Аналіз моделей 
одягу. Критерії підбору відповідної базової конструкції, її уточнення та внесення 
модельних особливостей. Види та прийоми конструктивного моделювання. 
Типове проектування одягу. Послідовність розробки конструкцій нових моделей 
при типовому проектуванні. Уніфікація конструкцій типових моделей, методи 
оцінювання рівня уніфікації конструкцій. Методика виділення типових форм 
деталей одягу. Принципи класифікації конструкції. Принципи модульного 
проектування конструкцій одягу. Проектування нових моделей раціональними 
асортиментними серіями (РАС). Технологічність конструкції. Економічність 
проектованих моделей. 

Література: 1. Цимбал Т.В. Антропометрична стандартизація проектування одягу : монографія; / Т. В. Цимбал. – К. : 
КНУТД, 2004. – 148 с.  2. Славінська А.Л. Методи типового проектування одягу : навчальний посібник. / А. Л. 
Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 159 с. 3. Славінська А. Л. Основи модульного проектування одягу : 
монографія / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 167 с. 4. Славінська А. Л. Методи і способи 
антропометричних досліджень для проектування одягу : монографія / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2012. 
– 191 с. 5. Сушан А. Т. Інженерне проектування швейних виробів : навчальний посібник. / А. Т. Сушан. – К. : 
Арістей, 2005. – 172 с. 6. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды : учебное пособие. / Т. В. 
Медведева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА, – 2003. – 480 с. 7. Патлашенко О.А. Конструювання одягу : навчальний 
посібник. / О. А. Патлашенко – К. : Арістей, 2007. – 208 с. 8. Амирова Э. К. Конструирование одежды : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / Э. К. Амирова, О. В. Сакулина, Б. С. Сакулин, А. Т. Труханова. – М. : 
Высшая школа, Мастерство, 2001. – 496 с. 9. Мартынова А. И. Конструктивное моделирование одежды : 
учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Мартынова, Е. Г.Андреева. – М. : МГАЛП, 2002. – 216 с. 10.
 Коблякова Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР : учеб. для вузов / Е. Б. Коблякова, Г. С.Ивлева, 
В. Е.Романов и др.; под ред. Е. Б. Кобляковой. – М. : Легпромбытиздат, 1988. – 464 с. 
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Технологія виготовлення виробів 

 
Основи технології виготовлення одягу. Класифікація стібків, строчок та швів, 
їх умовне позначення та графічне зображення. Характеристика та технологічні 
параметри строчок. Загальні принципи утворення машинних стібків та строчок. 
Основні етапи процесу утворення машинних стібків. Робочі органи швейних 
машин, їх роль в процесі утворення човникових і ланцюгових стібків. Загальна 
характеристика і застосування швейних машин. Волого-теплове оброблення 
швейних виробів (ВТО). Термінологія ниткових з’єднань та волого-теплового 
оброблення швейних виробів. 

Процеси виготовлення 
швейних виробів. 
Загальна характеристика 
технологічного процесу 
виготовлення легкого, 
верхнього плечового 
одягу та корсетних 
виробів. Технологічний 
процес обробки кишень у 
легкому і верхньому 
одязі. Технологічний 
процес обробки бортів у 
легкому і верхньому 
одязі. Технологічний 
процес обробки рукавів 
різної конструкції у 

легкому і верхньому одязі. Технологічний процес обробки комірів і з’єднання їх з 
горловиною у жіночому і чоловічому легкому і верхньому одязі. Технологічний 
процес виготовлення жіночого і чоловічого поясного одягу. Технологічний 
процес обробки підкладки і з’єднання її з виробом. Технологічний процес 
виготовлення корсетних виробів.  

Література: 
1. Батраченко Н. В. Технологія виготовлення жіночого одягу : підручник для учнів ПТНЗ / Н. В. Батраченко, 
В. П. Головінов, Н. М. Каменєва.  – К. : Вікторія, 2000. – 512 с. 2. Мельник П. В. Лабораторний практикум з основ 
технології, обладнання та організації технологічних процесів виготовлення швейних виробів : навч. посібник / 
П. В. Мельник, М. В. Свіщов, В. К. Скрипка. – К. : Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1997. – 240 с. 3. Кучер З.С. Обладнання 
швейного виробництва : навч. посібник / З. С. Кучер. – Кривий Ріг. : Видавництво “ ЯВВА ”, 2005 – 508 с. 4. Бондар 
К.І. Практикум з технології швейних виробів : навч. посібник / К. І. Бондар. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 94 с. 
5. Горобчишина B. C. Довідник технологічних послідовностей виготовлення одягу : навч. посібник / B. C. 
Горобчишина. – Львів : “Новий світ” – 2000», 2008. – 292 с. 6. Бондар К. І. Довідник швейного обладнання провідних 
фірм : навч. посібник / К. І. Бондар., Т. Д. Терещенко, B. C. Дубач. – 2–ге вид. перероб. і доп. – Хмельницький : ХНУ, 
2006. –162 с. 7. Савчук Н. Г. Квалітологія швейного виробництва : підручник / Н. Г. Савчук, С. М. Березненко, 
М. П. Березненко. – 2–ге видання. – К. : Арістей, 2006. – 464 с. 8. Труханова А. Т. Основы технологии швейного 
производства : учеб. для проф. учеб. заведений / А. Т. Труханова. – 4–е изд., – М. : Высш. шк., Изд. центр 
“Академия”, 2001. – 336 с.  9. Труханова А.Т. Технология женской и детской одежды : учеб. для проф. учеб. 
заведений / А. Т. Труханова. – 3–е изд., – М. : Высш. шк., Изд. центр “Академия”, 2001. – 416 с. 9. ДСТУ 2033–92. 
Вироби швейні. Дефекти. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1992. 10. ДСТУ 2162–93. Технологія 
швейного виробництва. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1993. 11. ДСТУ 2162–93. Технологія 
швейного виробництва. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1994. 12. ДСТУ ISO 4916:2005 
Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і термінологія (ISO 4916–1991, IDT). – К. : Держстандарт України, 
2005.  

 



ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ШВЕЙНІ ВИРОБИ) 
 

 

 

Матеріалознавство 
 

Текстильні волокна та їх властивості. Загальні відомості про волокна. 
Класифікація волокон. Основні властивості волокон: механічні, фізичні, хімічні. 
Будова, різновиди та властивості натуральних волокон. Процес виробництва 
хімічних волокон. Будова, різновиди та властивості хімічних волокон.  
Прядильне та ткацьке виробництво. Пряжа та текстильні нитки. Поняття про 
пряжу та прядіння. Основні види пряжі. Види текстильних ниток. Властивості 
пряжі та ниток. Дефекти пряжі та ниток. Характеристика процесу ткацтва. Ткацькі 
дефекти. Оздоблення тканин різного волокнистого складу. Спеціальні види 
оздоблення тканин. Дефекти фарбування та друкування. Склад тканин. Методи 

визначення волокнистого складу тканин. Будова 
тканин. Класифікація ткацьких переплетень. Структура 
лицьової та зворотної сторін тканин.  
Стандартизація і сортність тканин. Властивості 
тканин. Стандартизація тканин. Визначення сорту 
тканин. Властивості тканин. Характеристика 
властивостей тканин: геометричних, механічних, 
фізичних, естетичних (оптичних), технологічних.  
Асортимент текстильних матеріалів для 
виготовлення одягу. Асортимент бавовняних тканин. 
Асортимент лляних тканин. Асортимент шовкових 
тканин. Асортимент вовняних тканин.  
Асортимент різних матеріалів для виготовлення 
одягу. Види, будова та властивості натуральної і 
штучної шкіри. Загальні відомості про будову, 
отримання та властивості трикотажних полотен. 
Полотна для білизни та виробів верхнього трикотажу. 
Загальні відомості про будову та способи отримання 
нетканих полотен. Асортимент та властивості 
підкладкових тканин. Асортимент, будова та 
властивості прокладкових матеріалів. Характеристика 
утеплювальних матеріалів. Характеристика та 
асортимент натурального та штучного хутра. 
Асортимент, будова та властивості швейних ниток. 
Виробництво і асортимент ниток різного волокнистого 

складу. Асортимент оздоблювальних матеріалів. Асортимент та призначення 
фурнітури. Вибір матеріалів для пакету швейного виробу та його обґрунтування. 

 

Література: 1. Супрун Н.П. Матеріалознавство швейних виробів: волокна та нитки: Підручник / Н.П. Супрун – К.: 
Знання, 2008. – 183 с. 
2. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство  : підручник / К. Р. Лазур. – 2.вид. – Л. : Світ, 2004. – 239 с.  
3. Семак З. М. Текстильне матеріалознавство (волокна, пряжа, нитка) : навч. посібник / З. М. Семак ; Інститут 
системних досліджень освіти, Львівська академія мистецтв. – К. : [б.в.], 1996. – 208 с. 
4. Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток : довідник / О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. – Львів : 
«Новий світ ‒ 2000», 2008. – 52 с. 
5. Радкевич В. О. Матеріалознавство швейного виробництва : навч. посібник / В. О. Радкевич – К. : «Вища 
школа», 1995 – 95 с. 
6. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва: навч. посіб. / О. А. Патлашенко. – 2-ге вид. – К. 
: Арістей, 2007. – 288 с. 
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Проектування швейного виробництва 
 

Типи швейних підприємств. Структура швейного підприємства. Попередній 
розрахунок швейного підприємства. Послідовність та характеристика операцій 
підготовчого, експериментального, розкрійного цехів. Характеристика 
технологічних потоків швейних цехів.  
 

Література: 1. Березненко С.М. Основи технології експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв : навч. 
посіб. / С. М. Березненко, О. І.  Водзінська, Л. Б. Білоцька та ін. – К. : КНУТД, 2017. – 171 с. 
2. Орловський Б.В. Технологічне обладнання галузі (швейне виробництво) : навчальний посібник /Б.В. 
Орловський, Н.С. Абрінова. – К. : КНУТД, 2013. – 285 c. 
3. Воронкова Т. Ю. Проектирования швейных предприятий. Технологические процессы пошива одежды на 
предприятиях сервиса / Т. Ю. Воронкова – М. : Форум : Инфра, 2011. – 128 с. 
4. Афанасьева А.И. Современные формы и методы проектирования швейного производства / А. И. Афанасьева 
, Р. А. Делль, Т. И. Илларионова, Т. М. Серова – М. : Московский государственный университет дизайна и технологии, 
2004. – 288 с. 
5. Голубкова В. Т. Подготовительно–раскройное производство швейных предприятий / В. Т. Голубкова, Р. Н. 
Филимоненкова, М. А. Шайдоров и др. – Мн. : Вышэйшая школа, 2002. – 206 с. 
6. Муригин В. Е. Основы функционирования технологических процессов швейного производства / В. Е. Муригин, 
Е. А. Чаленко – М. : Компания Спутник, 2001. – 300 с. 
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Переваги навчання 
на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва Хмельницького національного університету 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Запрошуємо вас до нашої студентської родини! 

 
НАШІ СПІВРОБІТНИКИ РАДО ЗУСТРІНУТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО НАДАДУТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 

УМОВИ ВСТУПУ І ПЕРСОНАЛЬНИЙ СУПРОВІД КОЖНОГО АБІТУРІЄНТА БАЖАЮЧОГО 
НАВЧАТИСЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Продовження 
навчання у 

магістратурі за 
обміном в 

європейських 
країнах 

Участь у 
показах мод, 
конкурсах та 
фестивалях 

Нашим 
студентас 
надається 

 

Участь в 

удентсько 
са нн 

органах 
ст го 

моврядува 
я 

Можливість 
безкоштовного 

вивчення 
іноземних мов 

Відвідування 
різноманітних 

гуртків 

Участь у 
наукових 

олімпіадах, 
конкурсах 

Можливість 
участі у 

науковому 
товаристві 
студентів і 

молодих вчених 

Проводити 
дозвілля у 

найсучаснішому 
ботанічному 

саду   
університету 

Участь в 
екскурсіях, 
подорожах, 

святкових та 
розважальних 

заходах 

Найбільша в 
регіоні наукова 

бібліотека 

Сприяння 

нню 


