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Камуфляж, як і багато інших новації, в мисливський побут прийшов з 

армії. Камуфляжний спецодяг має досить широкий спектр застосування. Так, 

маскхалат або маскувальний костюм просто незамінний у військовій справі, 

на полюванні, при спостереженні за тваринами на природі. Це ідеальний одяг 

для снайперів, що дозволяє їм залишатися непомітними. Серед найбільш часто 

використовуваних видів маскувальною одягу варто відзначити маскувальні 

куртки, накидки і халати. Широко поширений в військових колах камуфляж 

одночасно є і найбільш простим варіантом маскувального костюма [1]. 

Те, що універсального камуфляжу не існує, зрозуміло і військовим, і 

мисливцям, ще одній категорії активних користувачів маскувальною 

амуніцією. Кожне забарвлення «працює» тільки в умовах конкретної 

місцевості, причому з поправкою на пору року. Камуфляж при всьому його 

різноманітті можна поділити на декілька великих груп: «ліс», «пустеля», 

«джунглі», «зима» тощо. Головним являється підбір саме того малюнку та 

конструкції одягу, потрібної для конкретної ситуації [2].  

Військовий і цивільний камуфляжний одяг відрізняється за сезонністю 

використання, видам, споживчими властивостями, використаними 

текстильними та іншими матеріалами, різноманітністю фурнітури і окремими 

іншим особливостям. Камуфляжна форма літнього зразка характеризується 

стійкістю до сонячних променів і невеликою масою. При цьому вона добре 

«дихає», легко пропускає назовні природні випаровування людського тіла. У 

комплект літньої форми, як правило, входить костюм, що складається з 

сорочки (або легкого кітеля / куртки) і брюк, і нижня білизна. 

На-сьогодні вітчизняний одяг з елементами камуфляжної колористики 

пошивається з різних тканин (рис. 1). Завдяки сучасним технологіям 

українськими виробниками налагоджений випуск тканин достатнього рівня 

якості. Серед них виділяються [3]: 

− Ripstop – матеріал виготовлений за спеціальною методикою, 

відрізняється міцною і щільною структурою, легкістю, стійкий до розривів, 

часто використовується для пошиття військової форми. Волокниста суміш 35 

бав./65 ПЕ волокна, поверхнева щільність матеріалу 230 г/м2. Матеріал досить 

щільний, має вологовідштовхуючі властивості. При цьому «дихає» і швидко 

сохне, що дозволяє носити костюм практично у будь-яку погоду. Тканина 

приємна на дотик і не викликає подразнень. Важливо, що тканина дуже міцна 

і стійка до розривів. Такий матеріал може витримувати максимальні 

навантаження, а армовані нитки запобігають подальшим розривам 

руйнуванню навіть при пробитті або порізі тканини. 
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− Greta – матеріал відрізняється високою стійкістю до механічних 

пошкоджень, підвищені водо- і брудовідштовхувальні властивості, 

невибагливістю в повсякденному використанні. Добре зарекомендував себе 

при пошитті одягу для військових і охоронних структур. Волокниста суміш 

53бав./47 ПЕ волокна, поверхнева щільність матеріалу 215 г/м2. 

− Hard Shell – матеріал для верхнього одягу, який забезпечує надійний 

захист від води і вітру. Для захисту від холоду необхідною є наявність 

термобілизни або додаткового одягу. 

− Softshell – матеріал з розряду «дихаючих», який ефективно виводить 

випаровування тіла, забезпечує захист від туману або слабких опадів. Його 

різновид Shark Skin Softshell дуже популярний у яхтсменів і альпіністів. 

− Fleece – трикотаж синтетичного походження (поліестер). Має 

«дихаючі» властивості, легкий, забезпечує необхідну теплоізоляцію, швидко 

висихає. 
 

 
Рис.1. Сучасні моделі одягу спеціалізованого призначення 

з використанням маскувальної колористики [4]:  
а, в, г, д – робочі: «Варта», «Охорона», «Патріот», «Форт»; б – утеплений «Арсенал» 

 

Для оцінювання споживних властивостей таких текстильних матеріалів, 

виявлення ступеня їх зношування, прогнозування стану під час експлуатації 

відомі і застосовуються так звані діагностичні параметри. Діагностичні 

параметри обирають з множини принципово можливих параметрів, виходячи 

з функціонального призначення матеріалу, досліджуючи інформативність 

ознак, формування яких базується на цих параметрах. На основі 

інформативності ознак визначають кінцевий варіант властивостей об’єктів 

оцінювання, які використовуються в подальшому для діагностування та 

прогнозування стану готових виробів з текстильних матеріалів. При цьому 

слід зазначити, що у відповідній нормативній документації [5] такі вимоги не 

окреслені, а дослідження впливу чинників зношування на текстильні 

матеріали спеціального призначення в Україні практично не проводяться. 
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Проведені дослідження питань колористичного оформлення тканин 

спеціалізованого призначення з метою надання їм маскуючих властивостей, 

дозволяє зробити висновок, що матеріали цього призначення повинні володіти 

не тільки високими значеннями фізико-механічних властивостей до дії 

різноманітних чинників зношування. Велика увага повинна бути приділене 

зміні колориметричних показників і коефіцієнтів відбивання в різних 

спектральних інтервалах, оскільки забезпечення виконання забарвленням 

функцій маскування є основою забезпечення безпечної професійної діяльності 

військовослужбовців, а також можливості втрати ними маскувальних 

властивостей та дешифрування при використанні сучасних засобів оптичного 

та електронного спостереження. 

Також, слід враховувати реальні умови експлуатації одягу, проблеми в 

текстильній та дотичних до неї забезпечувальних галузей промисловості, а 

також специфічність умов щодо масового виробництва одягу із спеціальних 

матеріалів відомчого призначення та контролю за ним з боку відповідних 

державних та військових структур. Автоматично це все вимагає перегляду 

норм термінів використання, їх корегування та чіткого окреслення значень 

характеристик властивостей текстильних матеріалів та обґрунтування причин 

виведення з експлуатації обмундирування з багатоколірним забарвленням у 

випадку невиконання ним свого функціонального призначення 
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