
Тема. 3.4.1. Швейні вироби 

Практичне заняття  

 

Тема. Вивчення асортименту і споживних властивостей, перевірка якості швейних та 

трикотажних виробів  

 

Мета: набути практичних навичок визначати види і перевіряти якість швейних та трикотажних 

виробів. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення:  
1. Каталоги.  

2. Чинні нормативні документи.  

3. Зразки товарів.  

Зміст роботи 
Завдання 1. Вивчення асортименту і споживних властивостей верхнього, легкого одягу, білизняних 

виробів.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Користуючись каталогами, нормативними документами (ДСТУ 1971-92 Одяг верхній з плащових 

тканин, ДСТУ 2023-91 Деталі швейних виробів; ДСТУ 3119-95 Білизна постільна; РСТ УССР 

1530-84 Одяг верхній платтяного асортименту жіночий), вивчіть асортимент і споживні 

властивості верхнього і легкого одягу.  

2. Розгляньте запропоновані зразки верхнього та легкого одягу.  

3. Зазначте назву, призначення, матеріал виготовлення. Охарактеризуйте виріб за фасоном, 

силуетом, стилем.  

4. Перелічіть особливості споживних властивостей кожного із запропонованих зразків.  

5. Результати роботи запишіть до таблиці:  

№ 

з/п 

Назва 

виробу 

Призначення Матеріал 

виготовлення 

Фасон Статевовікова 

ознака 

Споживні 

властивості 

1  2  3  4  5  6 7 

 

Завдання  2. Перевірка якості швейних виробів.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Користуючись стандартом (ДСТУ 2033-92 Вироби швейні. Дефекти), вивчіть методику перевірки 

якості швейних виробів.  

2. Випишіть назву, характеристику допустимих і недопустимих дефектів.  

3. Результати роботи оформте у вигляді таблиці:  

№ з/п  Назва дефекту  Характеристика 

дефекту  

Причина 

виникнення  

1  2  3  4  

 

Завдання 3. Вивчення асортименту трикотажних виробів.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Користуючись каталогами, вивчіть асортимент і споживні властивості трикотажних виробів.  

2. Розгляньте запропоновані зразки трикотажних виробів. Охарактеризуйте кожен із них, зазначаючи 

назву, призначення, склад, спосіб виробництва, оброблення і розміри виробів.  

3. Результати роботи оформте у вигляді таблиці:  

№ з/п Назва 

виробу 

Група за 

призначенням 

Цільове 

призначення 

Сировинний 

склад 

Статево-

вікова 

ознака 

Розмір Споживні 

властивості 

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

Завдання 4. Перевірка якості трикотажних виробів.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Користуючись чинними стандартами (ДСТУ 1460-91 Вироби трикотажні верхні; ДСТУ 2027-92 

Вироби трикотажні; ДСТУ 2056-92 Вироби панчішно-шкарпеткові; РСТ УССР 1693-89 Вироби 

трикотажні), вивчіть методику перевірки якості трикотажних виробів.  



2. Випишіть назву, характеристику допустимих і недопустимих дефектів.  

3. Результати роботи оформте у вигляді таблиці:  

№  

з/п  

Назва 

дефекту  

Характеристика 

дефекту  

Причина 

виникнення  

1  2  3  4  

Дайте відповіді на запитання 

1. Як поділяють трикотажні вироби за призначенням?  

2. Як поділяють трикотажні вироби за конструктивними особливостями?  

3. Назвіть основні види трикотажного переплетення.  

4. Як поділяють трикотажні вироби за способом виробництва?  

 

 

nataplya@ukr.net 


