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Численні дослідження свідчать, що здоров'я людини, яке за 
визначенням ВОЗ – це стан повного фізичного, психічного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів, 
обумовлюється трьома комплексами факторів – спадково-генетичним, 
соціально-економічним і екологічним [1]. 

Інтенсивне впровадження хімічних речовин в усі галузі народного 
господарства та той факт, що виробництво хімічної продукції у світовому 
співтоваристві безперервно зростає, дає підставу вважати, що хімічний 
фактор є одним із провідних для багатьох профільних розділів гігієни [2]. 

Сучасні текстильні матеріали та вироби з точки зору небезпечності їх 
впливу на здоров'я населення, особливо дитячого, необхідно розглядати як 
продукт негативної потенційної дії комплексу хімічних речовин виходячи з 
природи сировини, особливостей технологічних процесів їх виробництва, а 
також забруднення екосистеми. 

До факторів, які можуть зробити текстильний матеріал небезпечним 
для людини, відносяться наступні. 

Волокна. Природні волокна самі по собі не є небезпечними для 
людини, більше того, вони створюють сприятливий мікроклімат у 
підодяговому просторі, вбирають потовиділення, легко поглинають і 
віддають вологу. Але дуже часто на стадії вирощування та збирання 
рослинних волокон (особливо бавовни) застосовують різні хімікати 
(гербіциди, пестициди), для стерилізації суворої вовни використовують 
антимікробні речовини. Все це становить небезпеку для людини, і вміст 
таких речовин регулюється нормами в сертифікаційних системах. 

Барвники. Починаючи з XX ст. синтетичні барвники практично 
повністю витіснили природні. Переважна більшість синтетичних барвників 
не мають аналогів у природі і вже хоча б тому вони чужорідні природі і 
людині. Навіть не будучи токсичними для людини, синтетичні барвники 
створюють проблеми з очищенням стічних вод, оскільки дуже важко 
біологічно розщеплюються. Ряд азобарвників з класів прямих, кислотних, 
активних та дисперсних виявилися канцерогенними (таких, що викликають 
рак), але ще більш шкідливими є продукти їх відновлення (ароматичні 
аміни). Такі барвники занесені в чорну книгу і заборонені для застосування в 
Західній Європі, що ретельно регулюється і контролюється системою 
«Екотекс». З асортименту прямих барвників, що випускаються в 
цивілізованих країнах, вже виключені похідні бензидину, оскільки сам 
бензидин є канцерогенною речовиною (викликає рак сечового міхура). 
Особливу гігієнічну значимість має наявність важких металів, які також 
можуть мігрувати з барвників. На сьогодні пріоритетними забруднювачами 
екосистеми вважаються вісмут, кадмій, кобальт, марганець, мідь, цинк, 
нікель, олово, ртуть, свинець, сурма, хром. З них свинець, ртуть і кадмій 
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віднесені до глобальних забруднювачів навколишнього середовища першого 
класу небезпечності. 

Відомо також, що у виробництві поліефірів в якості каталізаторів 
використовуються солі кадмію, цинку і кобальту; у виробництві 
поліпропілену – каталізатор Циглера з додаванням хрому VI, цинку, свинцю, 
кобальту; при синтезі акрилонітрилу використовують мідні сполуки, 
поліаміду – солі хрому та нікелю. 

Наслідки, які несуть важкі метали, проникаючи в організм людини, 
негативні для здоров’я: залізо порушує обміну речовин; кадмій дає ураження 
центральної нервової системи, викликає захворювання печінки, легенів, 
крові; стронцій, накопичуючись в кістках, обумовлює їх ламкість, або так 
званий стронцієвий рахіт; миш'як може призвести до паралічу кровоносних 
судин; свинець викликає інтоксикацію, захворювання і внутрішньоутробну 
смерть плоду і т. д. Деякі важкі метали при попаданні в організм людини 
виступають як сильні отрути. 

Апрети. На заключних стадіях виробництва текстильних матеріалів 
передбачено використання різних за будовою хімічних препаратів (апретів), 
які покращують властивості – дають змогу поліпшити стійкість проти 
зношування (малозминальна, малоусадкова, антипілінгова обробки), надати 
спеціальні стійкості (масловідштовхувальна, брудотривка, антимольна, 
антистатична, вогнезахисна та інші обробки), надати комфортних для тіла 
властивостей (пом'якшувальна, гідрофільна обробки). Апретуючі речовини є 
частиною текстильно-допоміжних речовин і, як правило, вони досить міцно 
утримуються на текстильному матеріалі (перманентне оздоблення) в процесі 
експлуатації. До них, як і до барвників, висуваються жорсткі вимоги з 
безпеки, оскільки апретовані матеріали контактують зі шкірою людини і 
можуть через шкіру проникати в організм. 

Слід зазначити, що окремої уваги викликає проблема наявності 
формальдегіду в текстилі. Формальдегід (газ СН2О) - проста органічна 
сполука, дуже поширена в природі. Він міститься в атмосфері, виділяється 
при диханні тварин, рослин і засвоюється ними, не надаючи ніякого 
шкідливого впливу в тих концентраціях, які відповідають звичайному 
змістом формальдегіду в атмосфері. Формальдегід - токсична речовина, що 
впливає на організм, як подразнюючий газ, викликає дегенеративний процес 
в паренхіматичних органах, сенсибілізує шкіру, пригнічує центральну 
нервову систему. Вільний формальдегід інактивує ряд ферментів в органах та 
тканинах, пригнічує синтез нуклеїнових кислот, порушує обмін вітаміну С, 
має мутагенні властивості [4]. Формальдегід у водному розчині (формалін) 
широко використовується в медицині як антисептик. У апретуванні текстилю 
для фіксації пігментів формальдегід в чистому вигляді не використовується. 
Але дуже широко, особливо для додання перманентного ефекту 
(забарвлення, формостійкості, зниженої горючості, гідрофобності), 
застосовують формальдегідовмісткі препарати, де формальдегід знаходиться 
в хімічно зв'язаній формі
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. Такі з'єднання або утворюють на волокні 

полімер (смоли), або хімічно, ковалентно зв'язуються з волокном 
(гідроксильними групами целюлози). Оброблений такими препаратами 
текстильний матеріал являє собою «депо» формальдегіду, який може 
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відщеплюватися, переходити у вільну форму і виділятися в атмосферу або 
проникати через шкіру. Якщо вміст вільного формальдегіду вище ГДК 
(гранично допустимої концентрації) в тканині і в повітрі, то це досить 
небезпечно і може викликати серйозні захворювання легень. ГДК по 
формальдегіду суворо регламентуються національними та міжнародними 
системами сертифікації, в тому числі «Екотекс», контролюються 
стандартними (180) методами. Особливо жорсткі вимоги щодо вмісту 
формальдегіду пред'являються до виробів дитячого асортименту. Але і це не 
означає, що вміст формальдегіду повинен бути нульовим, оскільки ми 
живемо в атмосфері, що містить формальдегід, і навіть в грудному молоці 
матері- годувальниці вміст формальдегіду нулю не дорівнює. Правильніше 
було б рекомендувати не використовувати для дитячого асортименту 
формальдегідовмісткі препарати. Це можливо, тому що серед ефективних 
апретуючих речовин існують такі, які формальдегід не містять [2]. Під час 
експлуатації одягу під впливом атмосферних чинників, фізико-механічних 
дій в підодяговий простір можуть виділятися незаполімерізовані мономери, 
продукти деструкції; вони можуть також «вимиватися» потовою рідиною, 
викликаючи негативні біологічні ефекти - шкірно-подразнювальну і 
алергенну дію, віддалені ефекти [3]. 

Таким чином, текстильні матеріали і сировина є джерелом можливої 
негативної дії комплексу хімічних речовин різних за призначенням, класів 
небезпечності, за біологічними ефектами. Приймаючи до уваги, що людина 
має безпосередній контакт з текстильними матеріалами та виробами з дня 
свого народження, а можлива міграція хімічних забруднювачів з них діє на 
організм безперервно протягом всього життя, питання їх безпечності на 
сьогодні є особливо важливим в гігієні текстильних матеріалів і одягу. 

Постійне зростання в останні роки вимог до рівня екологічної 
безпечності та гігієнічності текстильних матеріалів і виробів сприяють 
розвитку та впровадженню у текстильне виробництво більш ефективних 
екологічно орієнтованих ресурсо- та енергозберігаючих технологій та 
оптимізації асортименту. Після вступу України до СОТ і насичення 
вітчизняного ринку різноманітними видами імпортних текстильних товарів 
суттєво зросла потреба у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних 
текстильних матеріалів і виробів. Суттєві зміни на сучасному ринку 
текстилю обумовили потребу в розробленні більш досконалої концепції 
формування асортименту та якості текстильної продукції та подальшому 
вдосконаленні технологій її виробництва [3]. 

На основі аналізу літературних джерел можливо дати оцінку проблем, 
пов’язаних із формуванням та оцінюванням екологічної безпечності 
текстильних матеріалів і виробів різного цільового призначення, будови, 
оброблення та способів виробництва. 

Відповідно до думки вітчизняних і міжнародних експертів, українська 
легка промисловість має величезний потенціал. В державі налічується понад 
2,3 тисяч підприємств легкої промисловості, де працюють близько 85 тисяч 
працівників. Легка промисловість України поступово нарощує свою 
потужність і її показники стабільно зростають ось уже кілька років поспіль. 
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У країні активно розвиваються текстильна, швейна, трикотажна, шкіряно-
взуттєва, шкіргалантерейна, хутряна та інші сфери. [4]. 

Як відомо, в останні роки у багатьох екологічно розвинутих країнах 
світу чітко намітилась тенденція збільшення обсягів виробництва та 
розширення асортименту екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів 
екотекстилю, формування на їх основі окремих сегментів екоринків. Такий 
сегмент ринку нині формується і в Україні, що вимагає проведення 
поглиблених товарознавчих і маркетингових досліджень з метою: 

– створення відповідної асортиментної структури вітчизняного ринку 
екотекстилю; 

– обґрунтування інформаційного забезпечення названого ринку; 
– розроблення теоретико-методологічних засад формування та 

функціонування цього ринку.  
У зв’язку з перспективою росту обсягів експорту вітчизняної 

текстильної продукції на зарубіжні ринки і необхідністю суттєвого 
підвищення її конкурентоспроможності виникає нагальна потреба суттєвого 
підвищення рівня якості цієї продукції, включаючи підвищення перш за все 
рівня її екологічної безпечності та гігієнічності. А це в свою чергу вимагає 
подальшого вдосконалення системи вітчизняної екологічної стандартизації 
та сертифікації з обов’язковим врахуванням вимог сучасних міжнародних 
стандартів у сфері вітчизняного текстильного виробництва. Більше того, 
успіх і популярність нашої текстильної продукції на зарубіжних ринках 
вимагає і певної переорієнтації тематики і спрямованості досліджень у 
сферах текстильного матеріалознавства, товарознавства та художньо-
естетичного оформлення сучасного текстилю (особливо одягового та 
інтер’єрного призначення).  

Завдяки якісному пошиттю і демократичним цінам, одяг українського 
виробника завойовує все більшу популярність не тільки на вітчизняному, а й на 
міжнародному ринку. Українська продукція легкої промисловості експор-
тується в 150 країн. В основному предметами експорту виступають текстиль і 
текстильні вироби – 68,2%, головні убори і взуття, вироби з хутра та шкіри – 
31,8%. Більше 83% всієї продукції поставляється в країни Євросоюзу [5]. 

Незважаючи на пожвавлення розвитку галузі, в даній сфері все ще 
залишається ряд проблем. Як відзначають в Українській асоціації 
підприємств Легпрома, зокрема, це не зовсім рівні умови конкуренції на 
внутрішньому ринку, нестабільність в податковому законодавстві, 
невдосконалений механізм контролю за безпекою продукції. Крім того, 
спостерігається низька продуктивність праці, дефіцит кадрів з необхідною 
кваліфікацією, обмежений вибір сировини. З метою подолання перешкод на 
шляху подальшого розвитку легкої промисловості, в країні вживаються 
заходи, спрямовані на прискорення зростання показників в даній сфері. 

Основним завданням є бажання прискорити та полегшити перехід 
вітчизняних підприємств текстильної і легкої промисловості та сфери торгівлі 
текстилем до найшвидшої реалізації вимог міжнародних стандартів у названих 
галузях. Також варто назвати і ряд невирішених питань даної проблеми, а саме:  

– необхідність встановлення більш тісної ув’язки показників 
екологічної безпечності текстильного матеріалу чи виробу з іншими 
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показниками, що визначають рівень його якості та конкурентоспроможності 
(гігієнічність, зносостійкість та ін.);  

– визначення прямої залежності між рівнями цін (бажано 
диференційованих) на конкретні види екотекстилю і рівнями їх економічної 
безпечності та конкурентоспроможності на ринку;  

– розроблення та стандартизація гармонізованих нормативів і критеріїв, 
за допомогою яких однозначно та об’єктивно можна було би оцінювати 
декілька ключових властивостей конкретних видів екотекстилю (їх 
екологічної безпечності, гігієнічності, зносостійкості та ін.); 

– конкретизація та стандартизація вимог до екотекстилю різних 
способів виробництва, будови, оброблення та призначення, а також подальше 
вдосконалення та обґрунтування норм, критеріїв і методів оцінювання його 
екологічної безпечності; 

– необхідність більш повного та всебічного висвітлення в довідниках, 
тлумачних словниках, навчальних виданнях для вузів сфери текстильного 
виробництва та торгівлі всіх нових термінів та понять, що пов’язані з 
виробництвом і збутом екотекстилю; 

– необхідність постійного вдосконалення різноманітних форм і засобів 
реклами асортименту та властивостей конкретних видів екотекстилю різного 
цільового призначення;  

– необхідність розроблення серії нових екологічних стандартів, в яких 
були би більш повні регламентовані вимоги до якості екотекстилю різного 
цільового призначення, обґрунтована номенклатура показників оцінки його 
екологічної безпечності, розширені критерії та методи її оцінювання. 

Текстильні матеріали і сировина є джерелом можливої негативної дії 
комплексу хімічних речовин різних за призначенням, класом небезпечності, 
біологічними ефектами. Приймаючи до уваги, що людина має безпосередній 
контакт з текстильними матеріалами та виробами з дня свого народження, а 
можлива міграція хімічних забруднювачів (ХЗ) з них діє на організм 
безперервно протягом всього життя, питання їх безпечності на сьогодні є 
особливо важливим в гігієні текстильних матеріалів і одягу. 

Нажаль, в нашій країні до цього часу вважається, що зазначені вироби, 
особливо з натуральної сировини, є апріорі безпечними для здоров'я людини. 

Враховуючи викладене, основними напрямками в профілактиці 

негативного впливу хімічного фактору на здоров'я населення текстильних 

матеріалів і одягу є розробка сучасних, принципово нових методичних 

підходів якісного аналізу, наукове обгрунтування гігієнічних критеріїв і 

регламентів, а також гармонізація їх з міжнародними стандартам, що 

передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. 

№ 244 "Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог 

Директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, 

фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів", наказом 

Мінздраву України від 25.08.98 р. № 259 "Про розробку санітарних норм та 

правил для виробів з текстилю, одягу та взуття". 
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Проведений аналіз нормативної документації показав, що в Україні і 

країнах СНД розділ гігієни одягу і взуття є єдиним, який і на сьогодні немає 

"власних" нормативів і регламентів відносно міграції з них хімічних речовин. 

Діючими в Україні є тільки норми вкладення хімічних волокон в 

матеріали для дитячого одягу і взуття, які викладені в Сан ПіН № 42-125-

4390-87 "Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и 

обуви в соответствии с гигиеническими показателями" і доповнення до них. 

Відносно гігієнічної оцінки кількісного виділення хімічних забруднювачів з 

дитячого одягу в документі є лише посилання на ГДКс.д для атмосферного 

повітря. Рекомендацій чи вказівок офіційних органів стосовно гігієнічної 

оцінки міграції хімічних забруднювачів в такі модельні середовища, як 

дистильована вода, потова рідина, слина немає. Відсутність нормативів і 

регламентів надзвичайно ускладнює роботу гігієністів в проведенні 

попереджувального і поточного санітарного нагляду. Тому ці питання 

неодноразово обговорювались на наукових конференціях та засіданнях 

колишнього Комітету з питань гігієнічного нормування та регламентації 

полімерних матеріалів. Було прийняте рішення користуватися нормативами 

для води господарчо-питного і культурно-побутового водопостачання. Такий 

підхід був обґрунтований тим, що при встановленні ГДК. враховувалась 

перкутанна дія ХЗ, використовувався комплекс показників безпеки, які 

відносяться до найбільш чутливих: одориметричні, рефлекторні, 

токсикологічні. 

Документи, які містять вищезазначені нормативи, були затверджені 

Мінздравом СРСР, а Постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 09.03.95 р. № 01/035 "Про порядок дії на території України 

нормативних актів колишнього Радянського Союзу в галузі санітарного та 

епідемічного благополуччя населення" не втратили чинності в Україні, як 

такі, що не суперечать санітарному законодавству України. 

Аналіз доступних нам закордонних джерел показав, що в європейських 

країнах одяг, текстильні та шкіряні матеріали за показниками безпеки 

оцінюють на відповідність нормативам, які регламентовані Директивами і 

стандартами. Для цього в Європі діє Міжнародна Асоціація дослідження і 

випробувань в галузі екології текстилю (ЕКО-ТЕКС), в яку входять 12 країн 

(Німеччина, Австрія, Італія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Великобританія, 

Іспанія, Скандинавські країни, Голландія). Вона займається не тільки 

дослідженнями, а й розробкою науково обґрунтованих вимог безпечності 

текстильних матеріалів та виробів з них. Продукція, що пройшла 

випробування в спеціалізованих випробувальних лабораторіях і одержала 

позитивну оцінку, маркується спеціальним знаком ЕКО-ТЕКС. 

В основу стандартів європейських країн покладено контроль 

мігруючого комплексу хімічних речовин, яким притаманні шкірно-

подразнююча і алергенна дія, віддалені ефекти. Такий підхід є виправданим, 

враховуючи сучасні наукові досягнення вітчизняної і світової науки, а також 

екологічну ситуацію, що склалася не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. 
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Відсутність в Україні сучасної нормативної і інструктивно-методичної 

бази для дитячого одягу і матеріалів з яких він виготовляється та виконуючи 

поставлену задачу Уряду щодо гармонізації вітчизняних стандартів з 

європейським та з Українським науково дослідним інститутом з переробки 

штучних і синтетичних волокон (м. Київ), проводиться робота над проектом 

ДСанПін "Матеріали та вироби текстильні і шкіряні дитячі. Основні вимоги 

безпеки", який гармонізується з європейськими стандартами системи ЕКО-

ТЕКС (СТАНДАРТ 100, СТАНДАРТ 104, СТАНДАРТ 105, СТАНДАРТ 106). 

Аналіз методичних підходів в оцінці безпечності текстильних матеріалів і 

дитячого одягу, що існують в Україні, країнах СНД і в Європейському 

Співтоваристві, дозволив виділити загальні і відмінні принципи. Загальні 

положення полягають в частині проведення одориметричних досліджень і 

визначенні деяких хімічних забруднювачів (наприклад, формальдегіду). 

На відміну від європейських стандартів в схему вітчизняних принципів 

гігієнічної оцінки дитячого одягу і текстилю не входить контроль гігієнічно 

значимих показників: барвників, важких металів, антисептиків, пестицидів. 

Останні, що підлягають обов'язковому контролю в країнах ЄС, в більшості 

можуть бути стійкими органічними забруднювачами, яким властива 

виражена шкірно-резорбтивна, шкірно-подразнююча та загальнотоксична дії. 

При цьому, пестициди: гептахлор, токсафен, ДДТ, ГХЦГ є канцерогенами; 

ДДТ, 2,4 Д проявляють ембріотоксичні ефекти; ДДТ, 2,4,5-Т-тератогенну 

активність; 2,4,5 Т-мутагенні властивості. Необхідно підкреслити, що 

переважна частина цих препаратів, в тому числі ліндан і петахлорфенол, в 

Україні та в світовій практиці заборонені для використання в сільському 

господарстві. Разом з тим, гербіцид 2,4 Д є досить розповсюдженим і входить 

до складу зареєстрованих в багатьох країнах препаратів [7, 8]. 
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