ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
на основі освітньо – кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»
за професією «швачка»
які вступають на спеціальність 022 Дизайн (Дизайн одягу)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою фахового вступного випробування є виявлення рівня професійної
підготовки випускників професійних технічних училищ та рівня професійної
придатності вступників спеціальності 022 Дизайн (Дизайн одягу).

Зміст програми
Матеріалознавство
Будова і властивості текстильних волокон. Класифікація текстильних
волокон. Основні характеристики властивостей волокон та ниток.
Класифікація натуральних волокон. Первинна обробка волокон.
Класифікація хімічних волокон. Штучні волокна. Синтетичні волокна.
Основні процеси прядіння. Способи прядіння.
Властивості текстильних ниток. Основні властивості текстильних ниток:
щільність, кручення, розривне збільшення.
Загальні відомості про тканину і ткацтво. Загальні відомості про обробку
тканини. Обробка бавовняних та льняних тканин.
Обробка шовкових та вовняних тканин. Спеціальні види обробки. Обробка
тканин із хімічних тканин.

Будова та властивості тканин. Основні показники будови тканин. Структура
пряжі і ниток. Ткацькі переплетіння. Прості переплетіння: полотняне, саржеве,
атласно-сатинове. Дрібновізерунчасті, складні та комбіновані переплетіння.
Асортимент тканин.
Технологія
Етапи виробництва моделей одягу в умовах масового виробництва. Способи
з’єднання деталей. Методи обробки деталей.
Загальні відомості про строчки та шви. Види строчок та швів. Термінологія
ручних робіт. Ручні стібки та строчки.
Машині шви та строчки. Термінологія машинних робіт. Машинні шви та
строчки.
Термінологія волого-теплової обробки.
Технологія повузлової обробки легкого одягу. Обробка зрізів, виточок,
підрізів,

рельєфів,

кокеток.

Послідовність

обробки

в

умовах

масового

виробництва, технічні умови обробки.
Технологічна послідовність обробки, технічні умови обробки дрібних
деталей в умовах масового виробництва.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
фахового вступного випробування
на основі освітньо – кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»
за професією «швачка»
на спеціальність 022 Дизайн (Дизайн одягу)
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
фахового вступного випробування
на основі освітньо - кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»
за професією «Швачка»
на спеціальність 022 Дизайн (Дизайн одягу)
Рівень знань абітурієнта оцінюється як "високий", "достатній",
"задовільний", "незадовільний":
- високий рівень - абітурієнт демонструє повну, правильну, ґрунтовну
відповідь на запитання, що передбачає логічність і послідовність викладу
матеріалу, володіння спеціальною термінологією, усвідомлено відповідає на
додаткові запитання; зроблено висновки. Допускається одна, дві не грубих
помилки.
- достатній рівень - відповідь абітурієнта повна і правильна на основі
вивчених теорій; матеріал викладається в певній логічній послідовності, при
цьому зроблені 1-2 несуттєві помилки, виправлені за пропозицією
екзаменаторів; можливі незначні ускладнення при доборі фактів, окремі
неточності в формулюванні теоретичних положень або в визначенні понять;
- задовільний рівень - абітурієнт користується лише окремими знаннями
фактичного матеріалу; у відповіді виявлено нерозуміння абітурієнтом
основного змісту поставленого завдання або понять курсу; зроблені суттєві
помилки, які абітурієнт не може виправити за пропозицією екзаменаторів;
порушена логіка відповіді, аргументація слабка; абітурієнт неспроможний
відокремити головний матеріал;
- незадовільний рівень - відповідь представлена у вигляді окремих
фактів, які абітурієнт не вміє пояснити; абітурієнт не знає основних
теоретичних положень курсу; відсутня логіка відповіді; на додаткові
питання, які носять уточнюючий характер, абітурієнт не відповідає;
відповідь взагалі відсутня.
За результатами фахового вступного випробування предметна
екзаменаційна (атестаційна) комісія виносить рішення щодо рекомендації
абітурієнта до зарахування.
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