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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Фізика 
2.Технічна механіка 
3. Хімія 
4. Органічна хімія 
5. Фізика і хімія полімерів. 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Технологія швейних виробів 
2. Конструювання одягу 
3. Моделювання та художнє оздоблення одягу 
4. Обладнання швейних виробництв 
5. Проектування швейних підприємств 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. Властивості натуральних та хімічних волокон. 
2. Будову, засоби виробництва і основні характеристики пряжі та ниток. 
3. Класифікацію і характеристики ткацьких переплетень. 
4. Геометричні, механічні і фізичні властивості текстильних матеріалів 
5. Основні групи асортименту тканин. 
6. Асортимент трикотажних та нетканих полотен, натуральної та штучної шкіри, 
натурального та штучного хутра. 
7. Асортимент утеплюючих, прокладкових та підкладкових матеріалів,. 
асортимент скріплюючих матеріалів, матеріалів для оздоблення і фурнітури 
 

Вміти: 
1. Визначати волокнистий склад натуральних та хімічних волокон, аналізувати їх 
фізико-механічні і хімічні властивості. 
2. Користуватися спеціальними приладами для визначення характеристик 
властивостей пряжі та ниток. 
3. Визначати вид переплетення і властивості тканин залежно від виду 
переплетення . 
4. Визначати основні характеристики геометричних, механічних і фізичних 
властивостей текстильних матеріалів. 
5. Характеризувати основні групи асортименту тканин, користуватися 
прейскурантом . 
6. Характеризувати властивості трикотажних і нетканих полотен, натуральної та 
штучної шкіри, натурального та штучного хутра. 
7.Аналізувати властивості і призначення утеплюючих, прокладкових та 
підкладкових матеріалів, а також скріплюючих матеріалів, матеріалів для 
оздоблення і фурнітури. 
 

Володіти: 
1. Методикою розпізнавання волокон і ниток за походженням. 
2. Методикою визначення основних характеристик властивостей пряжі та ниток. 



3. Навиками зарисовки ткацьких переплетень. 
4. Методиками визначення основних характеристик геометричних, механічних і 
фізичних властивостей текстильних матеріалів. 
5. Методикою роботи з прейскурантами і НТД, що містять характеристику 
основних властивостей тканин різних асортиментних груп. 
6. Методикою роботи з НТД , що містить характеристики властивостей 
трикотажних і нетканих полотен, натуральної та штучної шкіри, натурального та 
штучного хутра 
7. Навиками раціонального вибору утеплюючих, прокладкових та підкладкових 
матеріалів, а також скріплюючих матеріалів, матеріалів для оздоблення і 
фурнітури для технологічного процесу виготовлення швейних виробів. 

 
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 
• Загальні відомості про текстильні волокна. 
• Молекулярна будова і властивості текстильних волокон і ниток. 
• Класифікація пряжі та ниток.  
• Основні властивості пряжі та ниток. 

Модуль 2 
• Будова тканин. 
• Класифікація ткацьких переплетень 
• Основні характеристики геометричних, механічних і фізичних властивостей 

текстильних матеріалів. 
Модуль 3 

• Асортимент бавовняних і лляних тканин. 
• Асортимент шовкових і вовняних тканин. 
• Асортимент трикотажних і нетканих полотен 

Модуль 4 
• Натуральне і штучне хутро. 
• Натуральна і штучна шкіра. 
• Утеплюючі, прокладкові і підкладкові матеріали. 
• Скріплюючі матеріали, матеріали для оздоблення і фурнітури. 
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