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ПЕРЕДМОВА 
 

Одяг є одним з найважливіших предметів першої необхідності людини. 

Білизною, легким, верхнім і спеціальним одягом людина користується в сво-

єму житті повсякденно. Одяг захищає її від холоду і спеки, а тому зимовий 

одяг повинен володіти малою теплопровідністю, щоб зберігати тепло, яке 

виділяється людським тілом; вимогою до літнього одягу є достатня повіт-

ропроникність, щоб шкіра людини могла дихати; білизна повинна бути гі-

гроскопічною, тобто володіти здатністю поглинати і випаровувати вологу, 

яка виділяється шкірою людини тощо. 

Для забезпечення вимог, що ставляться до одягу необхідно правильно 

обрати пакет матеріалів для виготовлення виробів певного асортименту. 

Текстильні матеріали виконують в одязі різні функції. Одні з них — 

тканини, трикотажні полотна, хутро тощо — використовують як основний 

матеріал для виготовлення швейних виробів. Інші, наприклад прокладкові 

матеріали, використовують для створення та збереження форми виробів. 

Кожен з матеріалів має свої особливості в зовнішньому оформленні, 

основних властивостях, мають певну область використання.  

Сьогодні більшість швейних підприємств працюють на давальницькій 

сировині, про властивості якої виробники мало що знають. Причиною тому є 

відсутність технічної документації на імпортовані текстильні матеріали, 

які є дуже різноманітними по складу волокон, будові і оздобленню, що 

впливає не тільки на їхній зовнішній вигляд, але і на основні властивості.  

Щоб спрогнозувати властивості текстильних матеріалів, потрібно по-

знайомитися з будовою і властивостями волокон, з яких виготовляють 

пряжу для їх виготовлення, мати уявлення про процеси прядіння, ткацтва 

і оздоблення тканин.  

Правильний вибір текстильного матеріалу для швейного виробу, з ура-

хуванням напрямку моди і особливостей технологічного процесу швейно-

го виробництва, є найважливішою умовою підвищення якості швейних ви-

робів. Тому, при виборі матеріалу необхідно враховувати його властивос-

ті, можливості їх зміни при виготовленні виробу і вміти використовувати 

ці зміни для досягнення визначеного зовнішнього ефекту в одязі. 

Деякі новітні матеріали не завжди ще знаходять правильне використан-

ня з урахуванням їх технологічних і експлуатаційних властивостей. В ре-

зультаті готові вироби не задовольняють споживача не по «посадці» на фі-

гурі, ні по ряду експлуатаційних показників. 

Завданням навчального посібника є надання допомоги у вивчені асорти-

менту матеріалів, що використовуються в даний час для створення різних 
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видів одягу, та їх властивостей. Основні властивості текстильних матеріа-

лів залежать від властивостей волокон, з яких вони виробляються, виду 

пряжі, способів її отримання, а також способів виготовлення та особливо-

стей оздоблення матеріалів. 

Отже, матеріалознавство є однією з спеціальних наукових дисциплін, 

які необхідні для підготовки спеціалістів для швейної промисловості. 

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дис-

ципліни «Матеріалознавство виробів» напряму підготовки «Технологія 

виробів легкої промисловості». Викладені у посібнику матеріали сформо-

вано у двадцять розділів та додатки. Всі розділи навчального посібника 

можна умовно поділити на три основні частини дисципліни. 

Перша частина (розділи 1–9) містить характеристику будови та власти-

востей волокноутворюючих полімерів. Крім того, наведена класифікація 

волокон та матеріалів для виробів легкої промисловості. Розглянуті основні 

способи ідентифікації волокон у складі текстильних матеріалів та особли-

вості їхньої будови. Значна увага приділена особливостям ткацтва та вироб-

ництва трикотажних і нетканих полотен волокон і текстильних матеріалів. 

Друга частина (розділи 10–14) присвячена характеристиці основних фі-

зико-механічних та гігієнічних властивостей матеріалів для одягу та їх вплив 

при виборі методів конструювання та технологічного оброблення виробів 

легкої промисловості. 

У третій частині (розділи 15–20) розглянуті основні принципи форму-

вання асортименту матеріалів для одягу, сучасні види класифікації асор-

тименту матеріалів та особливості кодування продукції штриховими кода-

ми. Надана характеристика асортименту тканин, трикотажних і нетканих 

матеріалів, а також прикладних, скріплюючих, оздоблювальних матеріалів 

та фурнітури для виготовлення одягу. 

Додатки містять інформацію щодо орієнтованих нормативних значень 

показників основних характеристик властивостей волокон, текстильних 

ниток і текстильних матеріалів різного сировинного складу; схеми техно-

логічних переходів систем прядіння бавовни, льону та хімічних волокон. 

Авторами передбачена можливість самостійного засвоєння читачем  

матеріалу. З цією метою теоретичні відомості доповнені ілюстративним 

матеріалом. Для перевірки отриманих знань та умінь розроблені питання 

для самопідготовки, якими закінчується кожний розділ, і тестові завдання. 

Навчальний посібник надає майбутнім спеціалістам знання із структу-

ри та властивостей текстильних волокон і матеріалів, принципів обґрунто-

ваного вибору матеріалів для швейних виробів заданого асортименту, а та-

кож правильного формулювання вимог до матеріалів. Глибокі знання основ 

матеріалознавства та вміле використання цих знань — одна з умов поліп-

шення рівня якості швейних виробів. 
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Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти 

та професійно-технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку 

спеціалістів, що навчаються за напрямом підготовки «Технологія легкої 

промисловості» і може бути цікавим для фахівців швейних підприємств.  

Автори вдячні рецензентам, вітчизняним та зарубіжним фахівцям у швей-

ній галузі, праці яких є фундаментом для матеріалу, викладеного у навчаль-

ному посібнику. 
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