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ВСТУП
Процедурою зарахування вступників на навчання для здобуття освітнього
ступеня бакалавр за спеціальністю 182 - Технології легкої промисловості освітня
програма Експертиза текстильних матеріалів та виробів передбачено проведення
фахових вступних випробувань серед вступників, які отримали диплом
«молодшого спеціаліста».
Програмою передбачено включення до орієнтовного переліку питань з
дисциплін професійно-орієнтованого блоку, а саме: «Основи технологій
текстильних матеріалів та виробів» та «Матеріалознавства».
Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. Білет
складається з трьох теоретичних завдань. На надання письмової відповіді
відводиться 2 години.
З метою підготовки до складання фахового вступного випробування для
зарахування на навчання вступник повинен підготуватися за наступними
розділами: «Матеріалознавство», «Основи технологій текстильних матеріалів та
виробів».

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ
Метою вивчення є: навчити студентів базовими й професійними
компетентностями в галузі легкої та текстильної промисловості з широким
доступом до працевлаштування, що направлені на здобуття студентом необхідних
теоретичних знань, вмінь та навичок для проведення та прогнозування якості
текстильних товарів шляхом їх експертизи.
Для забезпечення відповідності товарів переліченим вимогам спеціалісти
повинні володіти системою знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів:
формування знань, вмінь, навичок щодо професійних компетентностей у сферах
сучасних наукових дослідженнях в галузі технологій текстильних матеріалів та
виробів, законодавчої та нормативної бази, враховує специфіку роботи
текстильних підприємств; вивченні теоретичних та методичних положень,
організаційних та практичних інструментів; орієнтує на актуальні спеціалізації, в
рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру: виробництво та
оцінку якості волокон, пряжі та ниток, нетканих матеріалів, тканин, трикотажних
полотен та виробів.

Опис основних розділів та їх короткий зміст
Матеріалознавство
Будова, властивості та первинна обробка волокон та елементарних ниток.
Будова, властивості, виробництво та оцінка якості ниток. Класифікація первинних
та вторинних ниток. Скрученість текстильних ниток. Ворсистість, зав'ючення,
дефекти та засміченість ниток. Властивості ниток. Механічні властивості ниток.
Розтягування ниток. Стискання, скручення та згинання ниток. Фрикційні
властивості, знос та зносостійкість ниток. Фізичні властивості ниток. Асортимент
та оцінка якості ниток по стандартам. Будова, властивості та виробництво
текстильних виробів. Виробництво та будова тканин. Виробництво та будова
трикотажних полотен. Виробництво та будова нетканих полотен. Властивості
текстильних виробів. Механічні властивості текстильних виробів. Фрикційні
властивості текстильних виробів. Фізичні властивості текстильних виробів.
Гігроскопічні властивості текстильних виробів. Проникність текстильних виробів.
Теплофізичні властивості текстильних виробів. Оптичні та електричні властивості
текстильних виробів. Стійкість фарбування текстильних полотен до різних
взаємодій. Зносостійкість текстильних полотен.
Основи технологій текстильних матеріалів та виробів
Технологічні процеси кардної системи прядіння. Особливості технологічних
процесів гребінної системи прядіння. Особливості технологічних процеси
апаратної системи прядіння. Сировинна база бавовнопрядіння. Вплив основних
властивостей волокна на властивості пряжі і процес прядіння. Основні фактори,
що впливають на якість пряжі: сировина, устаткування, режим роботи
устаткування, кліматичні умови в цеху, кваліфікація робітників, загальна
культура роботи підприємства. Вибір системи прядіння, конструкції та розмірів
робочих органів технологічного устаткування в залежності від довжини волокна.
Вплив довжини волокна на якісні показники пряжі. Лінійна густина волокон.
Вплив лінійної густини на властивості пряжі. Номінальна кількість волокон в
поперечному розрізі пряжі. Нерівнота різних волокон за лінійною густиною.
Розривальне навантаження і розривальне подовження волокон. Вплив коефіцієнта
тертя волокон на технологічні процеси прядіння, обривність напівфабрикатів та
пряжі. Волого-температурний режим в цехах.Електризуємість волокон. Причини
виникнення електростатичних зарядів на поверхні волокон. Заходи по зниженню
електризуємості в цехах. Сміттєві домішки та дефекти волокон, їх вплив на вихід
пряжі та її якість.

Асортимент текстильних матеріалів та виробів
Асортимент текстильних матеріалів з різних видів волокон. Класичний та
сучасний асортимент текстильних матеріалів для верхнього одягу, види їх
завершального оздоблення. Основні відомості про рівні конфекціонування моди,
типи споживачів, стиль. Асортимент і основні властивості матеріалів для пальт,
курток, плащів. Асортимент та основні властивості вовняних та напіввовняних
тканин і трикотажу для чоловічих і жіночих костюмів, шкільного та форменого
одягу. Бавовняні, лляні та шовкові тканини костюмного асортименту. Асортимент
і властивості натуральних та штучних хутра та шкіри. Класичний та сучасний
асортимент платтяних, сорочечних і білизняних текстильних матеріалів.
Асортимент та основні властивості тканин і трикотажу платтяного асортименту.
Асортимент та основні властивості тканин для чоловічих, жіночих та дитячих
сорочок. Тканини і трикотаж білизняного асортименту. Асортимент швейних та
трикотажних виробів Асортимент швейних виробів Загальні відомості про одяг.
Класифікація швейних виробів. Номенклатура деталей одягу. Характеристика
асортименту верхнього і легкого одягу, білизни та головних уборів. Вимоги до
якості товарів, огляд швейних виробів. Дефекти. Зберігання та догляд за
швейними виробами. Асортимент трикотажних виробів, класифікація за
сировинним складом та призначенням. Загальні відомості про трикотажні вироби,
їх споживні властивості. Класифікація трикотажного одягу. Характеристика
асортименту верхнього трикотажу, білизняних виробів, панчішно-шкарпеткових,
хусткових і рукавичкових виробів
Ідентифікація товару
Різновиди ідентифікації експертиз товарів. Цілі та задачі ідентифікації
текстильних виробів. Ідентифікація товару, її особливості. Різновиди
ідентифікації товару та їх завдання. Кількісна експертиза товарів, її особливості.
Ідентифікація, її сутність та особливості проведення. Загальне знайомство з
етапами ідентифікації споживчих товарів. Підготовка до експертизи тканин.
Ідентифікація в митній експертизі та інші види експертиз текстильних виробів.
Цілі та задачі експертизи якості текстильних виробів. Особливості її проведення.
Ціль та сутність основних процесів ідентифікації текстильних матеріалів. Цілі та
задачі товарної, асортиментної експертиз, їх особливості проведення. Методи та
засоби ідентифікації товарів текстильної промисловості обливості роботи
рівничних машин. Нормативна база та проведення експертизи якості текстильних
матеріалів. Вивчення різновидів експертиз текстильних матеріалів. Проведення
ідентифікації текстильних матеріалів. Нормативна документація.

Теретичні основи експертизи текстилю.
Об'єкти і суб'єкти експертизи товарів. Поняття про експертизу товарів.
Поняття про об'єкти і суб'єкти експертизи. Мета та завдання експертизи.
Споживчі властивості товарів. Градація, сорт. Методи експертизи.
Характеристика органолептичних; вимірювальні; реєстраційні; розрахункові;
експертні; соціологічні методи дослідження товарів. Організація і техніка
проведення експертизи. Підготовчий, основний, заключний етапи проведення
експертизи. Заявка на проведення експертизи, наряд на проведення експертизи.
Експертне дослідження. Висновок експерта. Акт експертизи. Ідентифікація
товарів. Поняття та сруктура ідентифікації товарів. Об'єкти і суб'єкти
ідентифікації. Ідентифікація і оцінка відповідності товарів. Ступінь відповідності
товарів. Види і засоби ідентифікації. Взаємозв'язок видів фальсифікації товарів з
їхніми характеристиками. Способи і методи ідентифікації. Технологія проведення
окремих видів експертиз. Товарознавча експертиза. Поняття експертної оцінки
кількості, якості і ціни. Визначення рівня якості товару, його гарантійного
терміну. Визначення орієнтовної ціни товару з урахуванням його фактичної
якості, експертної оцінки ідентифікації продукції; експертизи якості вживаного
або дефектного товару. Експертиза якості товарів. Поняття експертизи якості.
Приймальна експертиза за якістю. Експертиза товарів за договорами. Основні
етапи проведення експертизи. Норми вибіркового контролю. Митна експертиза
товарів. Поняття митної експертизи. Характерні ознаки митної експертизи:
предмет, задачі, об'єкти і методи дослідження. Хімічна, технологічна,
сертифікаційна, матеріалознавча, товарознавча, вартісна, мінералогічна,
криміналістична,
мистецтвознавча
експертизи. Санітарно-токсикологічна
експертиза. Поняття санітарно-токсикологічної експертизи. Хімічна, радіаційна,
санітарно- токсикологічна безпечність. Об'єкти і суб'єкти санітарнотоксикологічної експертизи. Фітосанітарна експертиза. Фітосанітарний контроль:
мета, завдання. Об'єкти і суб'єкти, порядок здійснення фітосанітарної експертизи.
Екологічна експертиза. Поняття та мета, об'єкти і суб'єкти екологічної експертизи.
Критерії і специфічні особливості екологічної експертизи. Процедура проведення
екологічного контролю. Штрафи за екологічні правопорушення.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
1. Види класифікації текстильних матеріалів.
2. Збирання, первинна переробка, особливості зовнішнього вигляду та
властивостей бавовни.
3. Збирання, первинна переробка, особливості зовнішнього вигляду та
властивостей льону та інших луб’яних волокон.
4. Первинна переробка, особливості зовнішнього вигляду та властивостей
різних видів вовни.
5. Первинна переробка, особливості зовнішнього вигляду та властивостей
різних видів шовку.
6 . Які існують екологічні проблеми отримання натуральних волокон. Що
таке органічні натуральні волокна ?
7. Назвіть основні загальні етапи отримання хімічних волокон.
8 . Назвіть основні етапи отримання штучних волокон, наведіть приклади
впливу технології отримання на зовнішній вигляд та властивості штучних
волокон.
9. Назвіть основні етапи отримання синтетичних волокон, наведіть
приклади впливу технології отримання на зовнішній вигляд та властивості
синтетичних волокон.
10. Назвіть основні етапи прядіння текстильних волокон.
11. Які особливості технології отримання та властивості кардної, апаратної та
гребінної пряжі?
12. Якими показниками характеризується структура ниток, методи її
визначення.
13. Види лінійної густини та методи їх визначення.
14. Характеристики скрученості ниток.
15. Механічні властивості ниток при розтягуванні. Напівциклові
характеристики.
16. Одноциклові характеристики ниток при розтягуванні.
17. Багатоциклові характеристики ниток при розтягуванні та терті
18. Особливості підготовки ниток основи і утоку до ткацтва. Основні етапи
процесу ткацтва.
19. Види ткацьких переплетень. Особливості тканин головних переплетень.
20. Особливості тканин дрібновизерунчастих переплетень.
21. Особливості тканин складних та великовизерунчастих переплетень.
22. Геометричні характеристики та характеристики маси тканин.
23. Характеристики структури тканин та методика їх визначення.

24. Основні етапи виробництва кулірного трикотажу. Види кулірних
трикотажних переплетень.
25. Основні етапи виробництва основов’язального трикотажу. Види
переплетень.
26. Структурні характеристики трикотажу.
27. Основні етапи виробництва нетканих полотен. Види нетканих полотен.
28. Види сировини для виготовлення шкір і хутра, їх класифікація.
29. Основні процеси і операції виготовлення шкір і хутра.
30. Показники якості натуральних шкір і хутра.
31. Основні процеси та операції завершального оздоблення тканин та
трикотажу із бавовняних та лляних волокон.
32. Основні процеси та операції завершального оздоблення тканин та
трикотажу із вовняних, шовкових та хімічних волокон.
33. Фарбування текстильних полотен. Види барвників. Основні етапи
фарбування.
34. Друкування текстильних полотен. Види друку, способи друкування.
35. Спеціальні види обробок. Приклади використання нанотехнологій в
текстилі.
36. Класифікація характеристик механічних властивостей матеріалів для
виробів легкої промисловості за різними ознаками. Сутність визначення напів-,
одно- та багатоциклових характеристик.
37. Напівциклові розривні та нерозривні характеристики матеріалів при
одновісному розтягуванні та роздиранні. Методи їх визначення, прилади, що
використовуються.
38. Одноциклові характеристики при розтягуванні. Сутність релаксаційних
процесів у виробах, релаксація деформації та напруження при розтягуванні.
Методи визначення розтягування при навантаженнях, менших за розривні
(прилади "Стойка", релаксометр ПР-2, "метод нитки").
39. Багатоциклові характеристики при розтягуванні. Практичне використання
отриманих характеристик.
40. Деформація згинання текстильних полотен. Жорсткість при згинанні,
методи визначення.
41. Драпірування текстильних полотен. Методи визначення, фактори, які
впливають на показники.
42. Незминальність та зминальність текстильних полотен. Фактори, які
впливають на показники. Відмінність методик визначення.
43. Тангенціальний опір при ковзанні тканин. Природа тангенціального
опору, вплив різноманітних чинників на коефіцієнт тангенціального опору.
44. Розсуваємість ниток у тканині і у швах. Причини явища, способи
запобігання.

45. Механізм сорбції і десорбції. Гігроскопічність, водопоглинання,
капілярність.
46. Паро - та водопроникність, водоопір. Методи визначення, вплив будови
матеріалів на показники проникності.
47. Повітро-, паро- та пилопроникність виробів. Вплив будови матеріалів на
показники проникності
48. Теплофізичні властивості текстильних матеріалів. Перенос тепла
конвекцією, кондукцією та тепловим випромінюванням. Основні показники, які
характеризують теплофізичні властивості.
49. Оптичні властивості текстильних матеріалів. Основні показники, які їх
характеризують.
50. Що таке кольоровий тон, білизна, блиск, прозорість?
51. Як визначається стійкість пофарбування до дії механічних та фізикохімічних факторів?
52. Електричні властивості. Причини електризації тіл. Способи зниження
електризуємості матеріалів.
53. Зміна лінійних розмірів текстильних матеріалів при дії вологи, тепла.
Основні причини усадки і чинники, що впливають на цей показник.
54. Стандартизовані методи оцінки зміни лінійних розмірів матеріалів
різного сировинного складу та призначення при дії вологи, тепла.
55. Дайте визначення і пояснить зміст понять «зносостійкість, знос і
зношування матеріалів для виробів легкої промисловості». Класифікація факторів
та критеріїв зношування.
56. Види зношування при стиранні. Пілінгуємість.
57. Стандартизовані методики визначення стійкості до стирання матеріалів
різного сировинного складу та призначення.
58. Зношування текстильних виробів при пранні, особливості процесу
руйнування матеріалів під дією світлопогоди, вплив структури на зносостійкість.
59. Формоутворення та формозакріплення текстильних полотен.
60. Особливості процесу експертної діяльності.
61. Особливості кількісної експертизи.
62. Особливості якісної експертизи.
63. Особливості асортиментної експертизи.
64. Особливості документальної експертизи.
65. Об’єкти експертизи, їх класифікація.
66 . Суб’єкти експертизи, їх класифікація.
67. Особливості формування груп експертів.
68 . Засоби експертизи, їх характеристика та особливості.
69. Які функції виконує маркування товарів? На які групи поділяються
інформаційні знаки?

Проведення фальсифікації матеріалів.
70.
Особливості асортиментної фальсифікації матеріалів.
71.
Особливості якісної фальсифікації матеріалів.
72.
Особливості вартісної та інформаційної фальсифікації матеріалів.
73.
Особливості кількісної фальсифікації матеріалів.
74.
Основні методичні принципи встановлення фальсифікації.
75.
Основні критерії ідентифікації.
76.
Найбільш придатні для ідентифікації показники.
77.
Основні методи ідентифікації товарів.
78.
Принципи проведення ідентифікації товарів органолептичним
79.
методом.
Особливості
проведення ідентифікації товарів інструментальним
80.
методом.
81.
Принципи проведення ідентифікації товарів експертним методом.
82. Товарні знаки та їх правовий захист.
83. Дати характеристику окремим групам товарних знаків.
84. Назвати види експертизи товарів та дати їхнє визначення.
85. Яке призначення та підстави для проведення експертизи товарів різних
видів ?
86 . Порівняти правила проведення кількісної та якісної експертизи при
прийманні товарів.
87. Які особливості проведення експертизи нових товарів? Як визначити
ступінь їхньої новизни?
88 . Які особливості проведення експертизи за договорами ?
89. Дайте характеристику асортиментній, документальній, комплексній
експертизам. Які підстави для їхнього проведення ?
90. Визначити мету та основні завдання екологічної експертизи.
91. Охарактеризувати основні види джерел забруднювання навколишнього
середовища.
92. Ідентичність товару іншому пред'явленому товару, який випускається
підприємством або зберігається в організації.
93. Правила основного торговельного обслуговування населення.
94. Гарантії прав споживачів.
95. Правові гарантії забезпечення належної якості товарів.
96. Гарантійні терміни як спосіб посилення захисту прав спожівачів.
97. Право споживача на належну якість товарів (робіт, послуг).
98. Наведіть класичний асортимент бавовняних тканин
99. Наведіть класичний асортимент вовняних тканин.
100. Наведіть класичний асортимент шовкових тканин
101. Наведіть класичний асортимент лляних тканин.

102. Як визначається клас та вид одягу?
103. Які показники якості матеріалів характеризують гігієнічність виробу?
104. Які показники якості матеріалів характеризують ергономічність виробу?
105. Які показники якості матеріалів характеризують зносостійкість виробу?
106. Які показники якості матеріалів характеризують формостійкість виробу?
107. Що таке одиничний показник якості текстильних матеріалів?
108. Поясніть термін "комплексний показник якості".
109. Які показники якості матеріалів відносять до технологічних?
110. Які показники якості матеріалів відносять до естетичних?
111. Що таке споживчі показники якості?
112. Символи та способи догляду за матеріалами одягу.
113. Фактори екологічного ризику при виробництві текстилю.
114. Фактори екологічного ризику при виробництві натуральних шкір.
115. Фактори екологічного ризику при виробництві натурального хутра
1 16. Ідентифікація текстильних матеріалів.
117. Класифікація експертиз за об’єктом та метою
118. Особливості процесу експертної діяльності.
119. Особливості розроблення документації на експертизу продукції
120. Структура системи експертизи продукції текстильних матеріалів та
виробів
121. Структура спеціальних функцій експертизи текстильних матеріалів та
виробів
122. Настанови експертизи текстильних матеріалів та виробів
123. Нормативні документи на експертизу текстильних матеріалів та виробів.
124. Контроль якості технологічних процесів виготовлення продукції
125. Експертиза вхідних матеріалів та виготовленої продукції
126. Контроль правильності зберігання вхідних матеріалів і готової продукції
на складах організації (підприємства, установи)
127. Обґрунтування для проведення експертизи текстильної продукції
128. Інформація про експертизу текстильної продукції.
129. Оформлення заявки на експертизу текстильних матеріалів та виробів
130. Визначення схеми експертизи текстильних матеріалів та виробів
131. Визначення процедури експертизи текстильних матеріалів та виробів
132. Готування протоколу з експертизи текстильних матеріалів та виробів.
133. Визначення схеми проведення випробувань продукції.
134. Проектування рівня експертних робіт
135. Врахування потреб та вимог споживачів у експертизі текстильних
матеріалів та виробів
136. Визначення фактичного рівня уніфікації та стандартизації експертизи
текстильних матеріалів та виробів

137. Нормоконтроль технічної документації організації (підприємства,
установи)
138. Методика складання справи експертного документа
139. Методика прогнозування рівня якості продукції або/та послуг
140. Методика планування рівня експертизи текстильних матеріалів та
виробів
141. Методика визначення ступеня впливу чинників, що впливають на якість
продукції
142. Методика визначення рівня експертизи текстильних матеріалів та
виробів
143. Методика вибору базових зразків продукції на підставі статистичного
оброблення показників якості
144. Методіка порівняння показників якості серійної продукції з показниками
базових зразків
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