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Група М-1 

Матеріалознавство 

 

 

Тема 1: Вступ до матеріалознавства. 

Мета: сприяти формуванню знань про предмет матеріалознавство; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування поняття 

використання матеріалів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, 

увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій 

регіону. 

 

 

1. Поняття матеріалознавства. 

2. Вимоги до матеріалів. 

3. Міждисциплінарні зв’язки. 

Матеріалознавство – це наука, яка вивчає будову, властивості, 

асортимент та якість матеріалів для певної сфери обслуговування та їх зміни 

внаслідок впливів при виготовленні виробів та їх експлуатації, крім того 

матеріалознавство дає рекомендації з раціонального та економічного 

використання матеріалів у виробництві. 

У швейному виробництві для виготовлення одягу використовується 

велика кількість матеріалу, які відрізняються структурою, властивостями, 

способом виготовлення. 

Для правильного та раціонального використання матеріалів необхідно 

знати властивості цих матеріалів, вміти визначати ці властивості. 
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Тема 1: Вступ до матеріалознавства. 

 

 

Мета: сприяти формуванню знань про предмет матеріалознавство; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування поняття 

використання матеріалів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, 

увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій 

регіону. 

 

Матеріали, що використовуються в сфері побутового обслуговування 

повинні відповідати певним вимогам: гігієнічним, технологічним, 

систематичним та економічним. 

 Гігієнічні вимоги – це вимоги з мікроскопічності, 

повітропроникності, інерції до забруднення, теплозахисних якостей і т.д. 

 Технологічні вимоги - це вимоги до механічних та фізичних 

властивостей матеріалів, які виявляються в процесі виготовлення предметів. 

 Естетичні вимоги – спрямовані на забезпечення високої якості 

оформлення зовнішнього виду матеріалів у відповідності зі стилем, 

напрямком моди і національними традиціями. 

 Економічні вимоги – характеризуються вартістю матеріалів, 

строком служби виробу та якістю догляду за ним в процесі експлуатації. 

Курс матеріалознавства пов'язаний з рядом суміжних наукових 

дисциплін : 

1. З хімією; 

2. З фізикою; 

3. З математикою; 

4. З спеціальними дисциплінами : 

 Технологія; 

 Конструювання; 

 Моделювання. 



При вивченні матеріалознавства майбутні спеціалісти набувають 

знання зі структури і властивостей матеріалів, навички та вміння 

обґрунтованого вигляду матеріалів для відповідних виробів, оцінки якості 

матеріалів за стандартними методиками, а також правильного формулювання 

вимог до матеріалів. 

У швейному виробництві використовують наступні види матеріалів: 

текстильні волокна та нитки – це основні структурні елементи текстильних 

матеріалів: тканин, трикотажу і нетканих матеріалів. 

Текстильне волокно – це гнучке та міцне фізичне тіло обмеженої 

довжини з малими поперечними розрізами яке придатне для виготовлення 

пряжі та текстильних виробів. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке матеріалознавство? 

2. Перелічіть, в яких сферах обслуговування використовуються 

знання з матеріалознавства? 

 

 

Домашнє завдання: законспектувати, дати відповіді на контрольні питання. 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com 
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