
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Futuro-матеріалознавство» 

Курс VІ 

Спеціальність 022 «Дизайн» 

Освітня програма 022.00.03 «Прогнозування моди»  

Освітній рівень Другий (магістерський) 

Форма проведення Тестування у системі електронного навчання 

Moodle. Під час проведення екзамену 

використовується додаток Hangout Meet задля 

запобігання фальсифікації чи іншим проявам 

академічної недоброчесності. Консультування 

щодо організації та проведення екзамену 

відбувається в он лайн форматі з використанням 

додатку Hangout Meet. 

Тривалість проведення 2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання За підсумками тестування здобувач може набрати 

40 балів максимально. Оцінка автоматично 

генерується системою електронного навчання 

Moodle та виводиться на екран відразу по 

завершенню тестування 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Технічні засоби – комп’ютер. 

Встановлені програми Google Chrom, Google 

Meet. 

Завдання 1. Що собою являє система покриття тканин 

Gore-tex? 

2. В якому діапазоні знаходиться діаметр 

нановолокон? 

3. У чому полягає система прядіння хімічних 

волокон? 

4. Системи прядіння бавовняних волокон. 

5. До гігієнічного комплексу відносяться 

наступні основні показники 

6. До якого класу відносяться соєві та 

кукурудзяні волокна? 

7. Поняття реструктуризації волокон. 

8. Поняття мікрокапсуляції волокон. 

9. Волокно у 5 разів міцніше за сталь. 

10. Визначення та одиниці вимірювання 

поверхневої щільності. 



11. Різниця між коконною та текстильною 

шовковою ниткою. 

12. До унікальних властивостей натурального 

шовку відносяться: 

13. Представники ниток та пряжі фасонного 

кручення. 

14. Структура пересліжистої пряжі. 

15. Технології виготовлення текстурованих 

ниток та їх властивості. 

16. Структура ниток та пряжі фасонного 

кручення. 

17. Заключні обробки, які надають блиск 

лицьовій поверхні бавовняних тканин 

18. Які матеріли входять до розряду текстильних 

за європейською класифікацією. 

19. Представники текстильних ниток та пряжі, 

що використовуються десинаторами у дизайні 

полотен рустикального типу. 

20. Нанотехнології покращують наступні 

властивості синтетичних матеріалів. 

21. Які з наведених показників гігроскопічності 

відносяться до волокон: бавовна, льон, нітрон, 

віскоза? 

22. На які групи поділяються символи по 

догляду за текстильними матеріалами? 

23. Які правові норми в текстильному 

матеріалознавстві та конфекціюванні регулюють 

міжнародні стандарти серії ISO 9000? 

24. Основні принципи при конфекціюванні 

пакетів. 

25. Яка особливість структури дозволяє 

вовняним волокнам утворювати міцні валяльні 

матеріали – повсть та фетр? 

26. Які з наведених тканин є представниками 

платтяного асортименту з гребінної пряжі? 

27. Різновиди віскозних волокон. 

28. Послідовність технологічного процесу 

ткацтва на човниковому верстаті: 

29. Похідні ткацькі переплетення від 

полотняного. 

30. До якої асортиментної групи відносяться 

тканини: шотландка, плетенка, репс, піке? 

31. На якій стадії виготовлення текстильного 

матеріалу варто мінімізувати пілінгоутворення? 

32. Поясніть різницю між металевими та 



металізованими волокнами. 

33. Задачі конфекціювання текстильних 

матеріалів. 

34. Номенклатура основних показників якості 

клейових докладних матеріалів для одягу.  

35. Чим пояснюється доцільність використання 

крепового скручування ниток в тканинах з 

натурального шовку? 

36. Представники металізованих ниток. 

37. Представники текстурованих ниток. 

38. Унікальні властивості поліпропіленових 

синтетичних волокон. 

39. Види жаккардових структур шовкових 

тканин. 

40. Дати визначення й розшифровку 

міжнародним маркуванням вовняних тканин 

згідно системи Woolmark: Woolmark, Woolmark 

Blend, Wool-blend, Top-Wool. 

 

Завідувач кафедри  __________________Сергій Папета 

Екзаменатори __________________ Ліана Білякович 

__________________ Сергій Папета 

 

 


