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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРИВАЛОСТІ МАТЕРІАЛІВ ТА НИТКОВИХ З`ЄДНАНЬ 
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ РОБІТНИКІВ СОЛЕКОПАЛЕНЬ З МЕТОЮ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

С.Н.ПОЛУДА,  Ю.Г. САТМАРІ 
Мукачівський технологічний інститут 

 
Стаття присвячена розробці спеціального одягу для робітників солерудних шахт. Проведені 

дослідження  по основним експлуатаційним показникам, а саме, жорсткості матеріалів, 
зносостійкості матеріалів та ниткових з’єднань. Показано, що під дією факторів, наближених до 
виробничого середовища, значно підвищується жорсткість матеріалів та ниткових з`єднань, а також 
відбувається втрата їх міцності. Підібрано оптимальні параметри ниткових з`єднань для спецодягу 
згідно умов праці. 

     

   Основне призначення спецодягу полягає в захисті робітників від шкідливих 

впливів виробничого середовища і створенні комфортних умов праці.  Аналіз  

спеціального одягу, що використовується робітниками в Солотвинський солекопальні, 

виявив його повну невідповідність умовам експлуатації. Робітники шахт незадоволені 

як ергономічними, так і експлуатаційними властивостями діючого спецодягу. Діючий 

спецодяг витримує лише 3-4 місяці експлуатації при нормативному терміні 12 місяців. 

Забезпечення спецодягом для робітників шахт перетворюється в особисту проблему. В 

класифікації спеціального одягу згідно ГОСТ 12.4.103-83 [1] відсутній спецодяг для 

шахтарів солерудних шахт. Жоден з існуючих видів спецодягу не відповідає вимогам 

солевидобувного  виробництва і не здатен захистити робітника від впливу виробничих 

факторів.  Все це обумовлює необхідність обґрунтованої розробки спецодягу для 

робітників солекопалень.[2]  

Предметом наукової роботи є спеціальний одяг для робітників солекопалень.  

Об'єктом дослідження є процес зношування матеріалів і ниткових з`єднань. 

Мета та задачі дослідження 

 Завданням даної розробки є підвищення витривалості спецодягу.  Одним із 

засобів вирішення цієї задачі є визначення впливу виробничого середовища на 

властивості матеріалів та ниткових з`єднань  і встановлення таких параметрів ниткових 

з'єднань,  що забезпечуватимуть  високу надійність  спеціального одягу, підвищуючи 

термін його експлуатації.  

Результати та їх обговорення 

Забезпечуючи витривалість спеціального одягу, слід ґрунтовно підійти до 

встановлення рівня вхідної міцності матеріалів та швів з врахуванням зміни початкової 
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міцності через вплив небезпечного виробничого середовища.  Для встановлення впливу 

виробничих факторів на зносостійкість матеріалу було використано сучасні тканини, 

зокрема вироби текстильної фабрики Сандерс-Іршава ГмбХ, арт. «Саржа Р», що є 

бавовняною та має   поверхневу щільність 260 г/м2.  

Тривалий експеримент, що за часом відповідає 8-ми місяцям експлуатації 

спецодягу, дозволив реально витримати зразки тканин в умовах, наближених до умов 

експлуатації спецодягу. Під час випробовування зразки  періодично піддавалися тертю, 

зминанню, тиску тощо. Результати дослідження представлено на рисунку 1 у вигляді 

діаграм.   
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                            а)                                                                 б) 

Рисунок  1 – Показники розривного навантаження   матеріалу:   
а)- по основі; б) - по пітканню 

                            

Як видно з діаграм, міцність матеріалів під дією солі суттєво зменшується, що 

пояснюється виникненням сил тертя між поверхнею ниток тканини і твердими  та 

жорсткими кристалами солі, що  потрапляють в її структуру.  Сіль виступає в ролі 

абразиву, що руйнує волокна. Відбувається поступове розрихлення матеріалу. 

Видалення волокон з його структури призводять до втрати маси матеріалу, зменшенню 

його товщини та поступовому  руйнуванню.  

З іншого боку, важливим залишається питання надійності спецодягу, що в 

значній мірі забезпечується  якістю з`єднань деталей і вузлів. Властивості ниткових 

швів повинні бути ідентичними властивостям матеріалів. Основними вимогами, що 

пред'являються до якості ниткових з'єднань спецодягу є міцність, зносостійкість, 

стійкість до тертя з врахуванням впливу шкідливих факторів виробничого середовища 

та втрати їх початкової міцності в процесі експлуатації. Прогнозуючи довговічність 

ниткових з'єднань,  слід враховувати, що в процесі експлуатації виріб піддається 

частому пранню, хімічній чистці, впливу мікроорганізмів при зберіганні.   
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Властивості ниткових швів визначаються наступними факторами: конструкцєю 

швів; властивостями скріплюючих матеріалів; тип стібка машинної строчки. 

Виконано визначення впливу солі на міцність ниткових з'єднань. Для цього з 

тканини "Саржа Р" було виготовлено взірці  зшивного шва.  Взірці  було підготовлено 

згідно ГОСТ 28073-89 [3] та витримано в умовах,  наближених до умов виробництва. 

Для виготовлення швів застосовано поліефірні армовані швейні нитки фірми 

Гютерман, артикул A302/ №100 / dtex300 (2). 

Під час випробування зразки  періодично піддавалися примусовим 

навантаженням: тертю, зминанню, тиску тощо.  По проходженні двох діб було 

визначено показники розривного навантаження зшивного шва. Коефіцієнт надійності 

ниткових з'єднань визначається за формулою 1 : 

                                                   
Р

РК в 100⋅
= ;                              (1) 

де Рв- середнє розривне навантаження шва після агресивних дій, Н 

     Р- середнє початкове розривне навантаження, Н 

Результати дослідження стійкості ниткових з'єднань до дії агресивного 

середовища представлено на рисунку 2. 
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Рисунок 2  – Вплив солі на міцність ниткового з'єднання 

 

Порівнюючи показники міцності тканини (рисунок 1, 2) та зшивних швів 

(рисунок 3), можна зробити висновок, що  зшивний шов, виконаний швейними 

нитками №100  не забезпечує достатньої міцності з`єднання. Окрім того, діаграма  на 

рисунку 3 демонструє, що шов, виконаний строчкою      двониткового      ланцюгового 
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стібка, має вищий  показник   міцності, але під дією солі та сил тертя  міцність його 

зменшується  в більшій ступені. Розрив строчки відбувається в вузлах переплетення 

(саме у вузлах переплетення швейна нитка в процесі стібкоутворення найбільше 

втрачає свою початкову міцність). Вузли переплетення двониткового ланцюгового 

стібка містяться на поверхні матеріалу та в більший мірі зазнають пошкоджень від дії 

сил тертя,  на відміну від човникової строчки, вузли переплетення якої знаходяться в 

середині шарів матеріалів і захищені від зовнішніх впливів. Для вибору оптимальних 

параметрів ниткових з`єднань було досліджено властивості швів, що  найбільш 

застосовуються при пошитті спецодягу [3,6,7]. 

Для розробки оптимальних параметрів ниткових з'єднань   для спецодягу було 

досліджено   показники їх  розривного навантаження  в залежності від вищеназваних 

факторів. Підготовка взірців та визначення розривного навантаження швів виконано  

згідно ГОСТ 28073-89[5-8]. Для виготовлення взірців швів було використано армовані 

швейні нитки фірми Гютерман (Німеччина), що відрізняються показниками щільності, 

з торгівельними номерами №№ 80,100, 120:  арт. A282M/№120/dtex280(2); арт 

A302/№100/dtex300(2); арт. A 382/№80/dtex380(2). 

Результати випробувань якості ниткових швів представлені в таблиці 1 та у 

вигляді діаграм (рисунок 3).  
 

Таблиця 1  
Зведена таблиця результатів випробувань ниткових з'єднань 

 
Міцність 

при розтягу 
перпенди 
кулярно 
шву 

Міцність 
при розтягу 

 вздовж  
шва 

Міцність 
при розтягу 
перпенди 
кулярно 
шву 

Міцність 
при розтягу 
вздовж 

 шва 

Міцність 
при розтягу 
перпенди 
кулярно 
шву 

Міцність 
при  

розтягу 
вздовж  
шва 

Розр. наван 
таження, Н 

Розр. видов 
ження, Н 

Розр.наван 
таження, Н 

Розр.видов 
ження, Н 

Розр.наван 
таження, Н 

Розр.видов 
ження,Н 

Н  о  м  е  р       н  и  т  к  и 

 
Код шва 

Код 
строчки, 
відстань 
між 

строчкам
и      мм 

120 100 80 
1.01.02 401 22,2 43,7 27,6 44,7 43,3 44,7 
1.01.02  301 18,8 47,9 24,4 42,1 25,2 35,1 
1.01.04  401х2(2) 23,5 43,3 32,0 45,5 46,1 42,1 
1.01.04   301х2(2) 23,8 48,2 26,9 43,9 30,0 39,3 
2.04.04   401х2(5) 37,1 43,2 41,0 43,4 62,1 43,1 
2.04.04  301х2(5) 26,1 45,0 31,7 43,2 44,6 38,8 
2.02.01  301 19,1 41,0 19,9 42,9 20,1 43,3 
2.02.07    301(5) 31,3 39,8 35,0 44,2 33,0 45,6 
2.02.04   301(2) 40,2 41,5 40,7 40,0 62,5 39,8 
2.02.04 301(5) 35,5 41,7 40,1 42,4 58,2 38,5 
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                                         а)                                                                                б)                                               

Рисунок  3 – Залежність показників розривного навантаження  ниткових швів, виконаних 
строчками ланцюгового стібка, від виду шва, номеру ниток:  

а) шви, виконані швейними нитками № 80;  
б) шви, виконані швейними нитками № 100. 

    

  Висновки 

Як видно з результатів, представлених в таблиці 2 та діаграмах, найбільшою 

міцністю володіють шов «взамок» та настрочний шов з настрочуванням припусків шва  

на відстані  2 мм від з`єднувальної строчки.   Значно підвищує міцність накладного шва 

прокладання другої паралельної строчки.  Оптимальні показники міцності шви 

отримали при виконанні їх за допомогою армованих поліефірних швейних ниток з 

торгівельним номером  №100. Слід зауважити, що при дослідженні міцності швів, 

виконаних швейними нитками  №80,  частіше спостерігається руйнування матеріалу в 

області шва, ніж самої строчки, що говорить про надлишкову міцність шва або втрату 

міцності  матеріалу по лінії строчки під час стібкоутворення. Аналізуючи властивості 

шва «взамок», можна відмітити його переваги: відсутність відкритих зрізів, що 

виключає витрати ниток на обметування зрізів;  наявність двох строчок, що 

забезпечують його високу міцність;  виготовлення його в один прийом, що 

характеризує високу технологічність і ефективність виконання. Але за конструкцією в 

його структурі міститься чотири шари тканини,  тим самим створюючи найбільш   

жорстке ниткове з`єднання. Жорсткість шва «взамок» в умовах  високих концентрацій 

солі та її розчинів в процесі експлуатації зростатиме.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З 
ВРАХУВАННЯМ  ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН 
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Мукачівський технологічний інститут 

Л.В.СІРМОЇ 
Спільне українсько-американське підприємство «Віад Сейлс-Мукачево» у формі ТзОВ 

 
Правильний підбір ниткових з’єднань для  трикотажних виробів є одним із показників якісної 

продукції на сучасному ринку збуту, яка може конкурувати з іншими виробами. 
Дана робота спрямована на визначення особливостей властивостей та показників якості 

сучасних трикотажних полотен та виробів різного призначення з метою  раціонального  підбору  
ниткових з’єднань.  

 

Трикотажне виробництво завжди посідало значне місце у загальній структурі 

легкої промисловості України. Споживчою продукцією галузі є білизняний, блузочний, 

спортивний та верхній трикотаж, значна доля виробів технічного та спеціального 

призначення. «Комфортні», «не мнуться», «менше прасуються», «добре облягають 

фігуру», «завжди модні» - такі оцінки дають споживачі трикотажним виробам. До цих 

оцінок слід добавити «унікальність», «повсякденність», «незамінність».  

Проте, продукції українського виробника на внутрішньому ринку замало.  В той 

же час, багато дешевої та неякісної продукції азіатських виробників. Тому актуальним 

є виготовлення трикотажної продукції на внутрішній ринок, прослідковуючи недоліки 

існуючої та покращення властивостей майбутньої продукції за рахунок раціональних 

технологічних процесів. З одного боку, сучасні трикотажні полотна урізноманітнені 

новими видами волокон, такими як MODAL®, MICROMODAL®, TACTEL®, 
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MERYL®, LYCRA®, MICROFIBER®,  мають переважаючі експлуатаційні 

характеристики – легкі, швидко висихають, значно міцні, незминальні. З іншого боку, 

кожний із видів трикотажу виробники прагнуть зробити  міцнішим, комфортнішим, з 

новою структурою за рахунок переплетень тощо. Тому покращені експлуатаційні 

властивості трикотажних полотен потребують особливостей технології виготовлення 

швейних виробів, оскільки недостатньо обґрунтованим є визначальні властивості 

нових видів волокон. 

   Об’єкт та методи дослідження 

Об’єктом є технологічні процеси обробки швів у  трикотажних виробах різного 

призначення на основі властивостей сучасних матеріалів. 

 Постановка завдання 

Якість виробу формує конкурентоспроможність, що є важливим показником 

діяльності виробництва. Саме показники якості є основними при проектуванні виробу. 

Тільки після визначення властивостей матеріалів можна проектувати технологічний 

процес виготовлення виробів та прогнозувати збереження наданої якості виробів у 

процесі експлуатації. 

Результати та їх обговорення 

Для виготовлення трикотажних виробів використовують як поперечнов'язані, 

так і основов'язані одинарні та подвійні полотна. По зовнішньому вигляду ці полотна 

бувають гладкими і з рисунчатими ефектами. До гладких полотен, які використовують 

для виготовлення білизняних виробів, відносяться поперечнов'язана гладь, ластик, 

інтерлок, до рисунчатих – полотна переплетення плательна гладь, тонколастичні з 

пресованими петлями, основов’язані полотна переплетень трико-сукно, ланцюг-сукно, 

ланцюг-трико. Для виготовлення верхніх трикотажних виробів використовують 

полотна переплетень гладь, інтерлок, комбінованих і жакардових переплетень. 

Структуру асортименту трикотажних полотен можна згрупувати за різними ознаками: 

призначенням, волокнистим складом, способами виробництва, типами в’язальних 

машин, способами основної та кінцевої обробки. 

Найбільш важливими для трикотажних полотен є характеристики розтягу, а 

саме пружні властивості, від яких залежать не тільки цінні споживчі властивості 

виробів із трикотажу, але й можливість використання трикотажу для тих чи інших 

видів виробів за призначенням. Однак легка деформація трикотажних полотен 

викликає ряд особливостей технологічного процесу виготовлення виробів [2]. Для 
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попередження деформації необхідно також враховувати природу волокнистого складу 

та правильно підбирати режими догляду за виробами. Класифікація визначальних  

властивостей трикотажного полотна, які впливають на формування особливостей 

методів обробки виробів представлено на рисунку 1.  

 

 
 

Рисунок 1– Властивості трикотажного полотна, що  впливають на особливості технології 
виготовлення виробів 

 

Особливості властивостей сучасних трикотажних полотен, які залежать від 

властивостей волокон, що потребують врахування на етапі проектування та технології 

виготовлення трикотажних виробів представлено у таблиці 1.  

У процесі виготовлення трикотажного виробу формуються такі важливі його 

споживчі властивості: зовнішній вигляд, якість посадки на фігурі, зносостійкість, 

формостійкість тощо. Для забезпечення цих властивостей необхідні: точне та 

правильне відтворення у виробах об'ємної форми моделі; висока стабільність форми 

виробу в процесі його експлуатації; правильна технологічна обробка деталей та вузлів 

виробу, яка забезпечує його необхідну посадку на фігурі; висока якість виконання 

процесу з'єднання деталей, що виключає можливість передчасного зношування виробів 

по лінії швів; висока якість волого-теплової обробки виробів, яка виключає появу на них 

зморшок, складок, заломів та опалів.  
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Таблиця 1 
Особливості  властивостей трикотажних полотен 

 
Види  

волокон 
Позитивні властивості 

трикотажних полотен «+» 
Негативні властивості 

трикотажних полотен «-» Особливості догляду 
1 2 3 4 

Натуральні волокна 
Бавовна  екологічні; 

гіпоалергенні; 
добре поглинають вологу; 
м’які, комфортні, не 
подразнюють шкіру; легко 
відбілюються; не електри-
зуються; здатні регулювати 
тепло- і вологообмін. 

зсідальні; 
велика зминальність; 
низька стійкість до тертя  
  при пранні швидко 
втрачають зовнішній вигляд; 
повільно висихають. 

Оптимальна температура 
прання – 40-60°C.  Сушка у 
пральній машині може  
призвести до зсідання виробу. 
Бавовна зминається і 
потребує волого-теплової 
обробки. 

Льон  екологічні; особливо міцні, 
вироби із льону довговічні; 
стійкі до забруднення. 

сильно зминаються; 
при пранні можуть змінити 
свої розміри. 

Прати при температурі 40-
60°C у делікатному режимі. 
Прасують вироби при 
температурі 150 оС. 

Вовна  екологічні; 
володіють хорошими 
теплоізоляційними 
властивостями і низькою 
теплопровідністю; 
м’які, стійкі до зминання. 

пілінгуються; 
зсідаються; 
можуть викликати алергію. 

Вовна негативно переносить 
високі температури при 
пранні. Рекомендується ручне 
прання з використанням  
нейтральних миючих засобів. 
Сушити горизонтально. 

Шовк екологічні; 
легкі і міцні; 
добре поглинають вологу і 
швидко висихають. 

висока ціна. Шовк потребує дуже 
делікатного догляду. Не 
замочувати, прати  ручним 
способом, не віджимати. 

Штучні волокна 
Віскоза  приємні на дотик;гігроско-

пічні; повітропроникні; 
не створюють електричної 
напруги. 

пілінгуються; 
зсідаються; 
легко зминаються. 

Прати при низьких 
температурах. Прасувати 
теплою праскою. 

Ацетат, 
триацетат 

формостійкі (добре тримають 
форму); 
майже не потребують 
прасування. 

не стійкі до високих 
температур, особливо ацетат; 
особливо чутливі до органіч-
них розчинників (ацетону). 

Прати при низьких 
температурах. Прасувати 
теплою праскою. 

Модаль  -
удоскона-
лена 
віскоза 

високоекологічне, виготов-
ляється без використання 
хлору, у волокнистому складі 
немає шкідливих речовин; 
формостійкі; незминальні. 

– 

Вироби із модалю  прати у 
теплій воді, з використанням 
м’яких миючих засобів. 
Сушка у барабані не 
допускається. 

Хімічні волокна 
Тактель Мерил Мікрофібра 

«+» 
міцні, 

зносостійкі; 
еластичні; 
відсутність 
пілінгу і 

електризування; 
комфортні при 

носінні. 

«+» 
надзвичайно легкі, 

за рахунок повних волокон;
дихаюче полотно; 
мала зминальність; 
відсутність пілінгу і 
електризування. 

«+» 
не поглинають 
вологу, а пропу-

скають її через себе, 
і волога швидко 
випаровується; 
формостійкі; 

відсутність пілінгу і 
електризування. 

Поліамід 
(капрон, 
нейлон,  
тактель, 
мерил, 
мікро-
фібра) 
 

«-» 
Висока ціна, так як використовується дорога технологія 

виробництва. 

Вироби із поліамідних волокон 
рекомендується 
прати у теплій воді, з 
використання м’яких миючих 
засобів. Сушка у барабані не 
допускається. 
Поліамідні волокна швидко 
сохнуть, у більшості випадків 
не потребує прасування. 
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Продовження таблиці 1. 
1 2 3 4 

Поліестер 
(поліефір) 

«дихаюче полотно»; 
формостійкі, 

незминальні, незсідальні; 
стійкі до світлопогоди 

(не жовтіють); 
стійкі до кислот, солей, 

органічних розчинників, 
бактеріям, молі; 
висока термостійкість. 

зносостійкість нижча, ніж 
у поліамідних волокон; 
жорсткість волокон; 
схильність до 

пілінгування; 
можуть електризуватися. 

Поліестерні волокна можна 
прати при температурі 30-40 

оС, бажано вручну. 
Допускається машинне 
прання при 40 оС. поліестер 
швидко сохне і не потребує 
прасування. 

Еластан Лайкра 
«+» «-» «+» «-» 

Поліуретан 
(еластан 
або 
спандекс, 
лайкра) 

висока 
еластич-
ність; 
стійкість 
до дії ор-
ганічних 
розчин-
ників,кис
лот,лугів, 
барвникі
в 

під дією світла 
жовтіють; 
низька 
гігроскопічність. 

висока 
еластичність; 
довговічність; 
особлива 
м’якість; 
світлостійкість 
(не жовтіють). 

не 
термостійкі; 
низька 
гігроскопіч-
ність. 

Так як поліуретанові 
волокна завжди 
використовуються в 
комбінації з іншими 
текстильними волокнами, то 
рекомендації залежать від 
властивостей матеріалу, в 
склад якого входить еластан 
або лайкра. 

Поліпроп
ілен  

не поглинають вологу; 
без запаху; 
не електризуються; 
стійкі до бактерій, грибків 

не стійкі до тертя. 
 
 

Поліпропіленові  полотна 
 не витримують високі 
температури, тому 
прасувати необхідно з 
обережністю 

 

Особливістю виготовлення трикотажних виробів є те, що вони можуть 

виготовлятися на підприємствах малого, середнього бізнесу, масового або 

індивідуального виробництва. Технологічний процес виробництва трикотажних 

кроєних виробів, як і виробів з тканин, включає такі основні стадії: з'єднання деталей 

та вузлів, надання виробам заданої форми та необхідних властивостей, обробка країв 

деталей, волого-теплова й кінцева обробка виробів.  

Особливістю ниткових з’єднань є те, що за рахунок розтяжності трикотажного 

полотна при виготовленні виробів, а також в залежності від природи волокнистого 

матеріалу, зшивальні строчки можуть посилюватись для стабілізації їх у процесі 

експлуатації. Це стосується швів пройми, плечових та бокових. Проте, на сьогодні 

відсутні обгрунтовані підходи щодо підбору посилюючих кромок в залежності від виду 

трикотажних матеріалів.  

Для виготовлення трикотажних виробів різного призначення використовуються 

різні за видом строчки та шви (таблиця 2). 
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Таблиця 2 
Класифікація і кодування машинних стібків, строчок та ниткових швів 

Вид строчки 
Графічне 
зображення 
строчки 

Тип 
стібка Найменування  шва 

Графічне 
зображення 

шва 

Умовне 
позначен-
ня та код 
шва 

1 2 3 4 5 6 

Зшивна однолінійна однониткова 
ланцюгового переплетення 101 Зшивний 

 
 

1.01.01 
Зшивна однолінійна двохниткова 

ланцюгового  
переплетення 

401 Зшивний з обметаними 
зрізами та кромкою 

 1.23.02 

Зшивально-обметувальна 
двохниткова ланцюгового 

переплетення 
502 

Зшивний з  
прокладанням бавовняної

кромки  
 

7.01.01 

Зшивально-обметувальна 
трьохниткова ланцюгового 

переплетення 
504 Настрочування кромки 

 5.04.01 

Зшивально-обметувальна 
трьохниткова ланцюгового 

переплетення 
505 Зшивний з кромкою 

 1.23.01 

Зшивна двохниткова ланцюгова і 
обметувальна трьохниткова 
ланцюгового переплетення 

802 Зшивний з кромкою 
 1.11.01 

Обметувальна з однонитковим 
ланцюговим переплетенням 103 Зшивний з кантом 

 1.12.01 

Зигзагоподібна з двохнитковим 
переплетенням  404 Настрочування кромки  

на деталь  7.01.02 
  

Як видно із таблиці 2, більшість швів для трикотажних виробів потребує 

використання посилюючих кромок. Проте, кромки можуть не використовуватись, так як  

вони мають розтяг в декілька разів менший, ніж розтяг трикотажного полотна. В процесі 

експлуатації це приводить до виникнення ряду таких деформацій, як зміна лінії окату 

рукава, розтяг петельної структури трикотажного полотна, а також до зміни їх напрямку 

в області плечових швів.[4] З іншого боку, для прокладення кромок в плечові шви 

потребується використання засобів малої механізації для різних за шириною кромок - а 

це доволі значний економічний чинник при виконанні технологічних операцій. Щодо 

класифікації посилюючих кромок за показником   «ширина»,  то  розрізняють  вузькі   

кромки,  шириною 3-8 мм - «ляссе»; середні, шириною  

9-11 мм – «альпах»; широкі, 15-21 мм – «альма» [1]. 
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Способи з’єднання плечових зрізів представлені у таблиці 3. Від якості 

виконання плечових швів спинки і пілочки у більшій мірі залежить якість майбутнього 

виробу. Зшивання плечових зрізів виконується з боку  пілочки, припосаджуючи зріз 

спинки на 1–1,5 см, де ширина шва 0,4-0,5 см. Операція може виконуватися на 

трьох-, чотирьох- або п’ятинитковій зшивально-обметувальній машині [3].  
 

Таблиця 3 
Способи  з’єднання плечових зрізів 

Код шва  
Обробка (а) та 

зовнішній вид шва Умовне позначення Вид  плечових швів 

1 2 3 4 

 
1.01.01 

 

 Зшивний з укріплюючою 
кромкою 

1.01.02  
Зшивний без укріплюючої 

кромки 

2.02.04 
 

Настрочний шов 

 
1.12.01  

 
Плечовий шов з кантом 

 
2.38.01 

 

 
 
 

 
Плечовий шов з настрочною 

бейкою 

 

На основі аналізу трикотажних полотен різних за призначенням видів  та їх 

визначальних властивостей, зокрема волокнистого складу, структурних показників, 

вдалось конкретизувати особливості швів і строчок, які використовуються для пошиву 

сучасних трикотажних виробів (таблиця 4.). 
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Таблиця 4 
 Шви і строчки, які використовуються при пошиві виробів із трикотажних полотен різних видів 

Умовне
позна-
чення  
шва 

Графічне та 
схематичне 
зображення 
строчки 

Строчка  

Число 
стібків 
на 5 см 
строчки 

Види полотен 

Відстань від 
строчки до краю 

(зрізу),  
мм 

Призна-
чення  

трикотаж-
ного 

виробу   
1 2 3 4 5 6 7 

 

  

 
Трьохнит-

кова 
краєобмету-

вальна 
 

20 
23 

З натуральних волокон;
З синтетичних ниток і  
волокон; основов’язані, 
комбіновані із штучних 
і синтетичних ниток; 
із текстурованих хіміч-
них ниток  

Прокладається по 
краю (зрізу) 
 
 

Вироби       
білизняного, 
спортивного,
та 
блузочного 
призначення

 
  

Двохниткова 
ланцюгового 
переплетен-

ня 

25 Всі види полотен 

2-5 – для з’єднання 
деталей виробів, 
що  виготовляють-
ся на котонних ма-
шинах, плоскофан-
гових і які мають 
зароблені краї;  
8-15 –для з’єднання 
деталей кроєних 
виробів 

Вироби 
верхнього 
призначен-
ня або ті, 
які 
виготовле-
ні регуляр-
ним 
способом 

 

 

 

Чотирьох-
ниткова 

краєобмету-
вальна з 

укріплюючою 
строчкою 

20 

Всі полотна, які 
мають об`ємну  
петельну структуру – 
рисункові перепле-
тення, полотна з 
фангових машин 
низьких класів 

Прокладається по 
краю 

Вироби 
верхнього 
призначен-
ня 

 

 

Двохниткова 
ланцюгового 
переплетення 
у поєднанні з 
трьохнит-
ковою 

краєобмету-
вальною 

20 

Полотна з 
фангових машин 
низьких класів; 

 З синтетичних 
ниток і пряжі 

5 - 10 мм 

Вироби 
верхнього 
призначен-
ня 

 

Висновки 

Отже, завдяки врахуванню визначальних властивостей трикотажних полотен та 

скріплюючих матеріалів, а також посилюючих кромок набувають можливості 

обгрунтовані підходи  до проектування продуктивних технологічних процесів 

виготовлення виробів. На сьогодні для якісного трикотажного виробу необхідно 

прогнозувати,  з одного боку, можливі дефекти ниткових з’єднань, з іншого боку, 

мінливість  властивостей матеріалів у зв’язку з появою нових хімічних волокон. Підбір 

ниткових з’єднань дасть змогу попередити такі дефекти, як розтяг шва, недостатня 

міцність  з’єднань, виділити найбільш впливові експлуатаційні фактори, що 

спотворюють зовнішній вид виробів. Рекомендований догляд за виробами допоможе 
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уникнути появі дефектів у процесі експлуатації, адже такі сучасні волокна, як: 

MODAL®, MICROMODAL®, TACTEL®, MERYL®, LYCRA®, MICROFIBER®, що є  

кращими за своїми експлуатаційними  властивостями, потребують підбору 

технологічних параметрів та особливого догляду. 
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ОЦІНКА ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТІЛЬНИКОВОГО ТРУБОПРОВОДУ 
ПІДКРІПЛЕНОГО КІЛЬЦЕВИМИ РЕБРАМИ З ВРАХУВАННЯМ ДІЇ 

ВІДПОРНИХ ЗУСИЛЬ 
 

М.Г. СТАЩУК 1, М.І ДОРОШ 1, В.М. БОЛЕЙЧУК 2 В.Ф. ЛАЗАР 3, Й.З. БЕНКЕ 3 
1 Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів 

2 Тернопільський національний економічний університет 
3 Мукачівський технологічний інститут 

 
В статті проводиться оцінка переміщень підкріпленого трубопроводу із стільниковими 

(пустотілими) стінками. На основі рівнянь лінійної теорії анізотропних циліндричних оболонок 
знайдено усереднені компоненти вектора переміщень. Розв’язок цих рівнянь був записаний за допомогою 
методу Бубнова-Гальоркіна. 
 

Вступ 

Пряме застосування для прокладання і реновації систем гравітаційної і 

низьконапірної каналізації, водопроводу та ін. вимагає розрахунку параметрів 

трубопроводів при їх експлуатації. Особливо це стосується трубопровідних мереж 

великого діаметру. Тому розглянемо труби великого діаметру, які функціонують 

спільно з оточуючим його середовищем [3,7,10], зокрема з грунтом. В таких 

трубопроводах зовнішнє навантаження може викликати деформацію більшу за , що %3



Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту  
Серія Легка промисловість 

19

 

Журнал наукових праць №5’2008 
 

вважається граничним. Одним із чинників зовнішнього навантаження є грунт. Він 

створює власне навантаження, яке діє безпосередньо на трубопровід у вертикальному 

напрямку. В той же час, в результаті взаємодії конструкції з оточуючим середовищем 

виникає горизонтальний відпір, який у великій мірі впливає на деформований стан 

гнучких труб. Отже горизонтальний відпір необхідно обов’язково враховувати при 

розрахунку та проектуванні розглядуваних нижче конструкцій.  

Вплив відпору ґрунту проявляється у значній мірі, якщо наявне достатньо 

ущільнене зовнішнє середовище трубопроводів великого діаметру. У таких випадках 

для інженерних розрахунків прийнято використовувати емпіричну формулу [8,10]  

                                                                 
SR SCSC

pC
D 32

1
+

=
Δ .                                                (1) 

Тут Δ- прогин трубопроводу із суцільними стінками (максимальне зменшення 

вертикального діаметру); p- інтенсивність вертикального навантаження ґрунту; D- 

серединний діаметр трубопроводу; SR - кільцева жорсткість труби; SS- фактор 

жорсткості ґрунту; Ci (i=1,2,3)- сталі, які у різних національних стандартах та 

будівельних правилах мають досить суттєву різницю [8]. Рівність (1) задається 

класичною формулою Шпенглера [10]. 

Якщо гнучкі труби підсилити пружними кільцевими підпорами, то можемо 

збільшити їх кільцеву жорсткість. Це дозволяє оптимізувати параметри конструкції, 

досягаючи мінімальної маси при забезпечені достатньої експлуатаційної надійності 

трубопроводу. Розглядуваний трубопровід сконструйовано із спіралеподібної трубки. 

Виявляється, що такі конструкції відносно невеликої маси, перебуваючи у ґрунті, 

можуть витримувати значні зовнішні навантаження. А тому розрахунок його 

параметрів є актуальною та важливою задачею. 

Постановка задачі 

Розглянемо довгий стільниковий (пустотілий) трубопровід (рис. 1. а), що 

підсилений круговими періодичними кільцевими підпорами з кроком . На 

конструкцію діє зрівноважуюча сила q , що рівномірно розподілена по її довжині (рис. 

1. б). Трубопровід виготовлений із спіралеподібної трубки, діаметр якої становить h, а 

товщина стінки трубки - d. 

l
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Рисунок 2 – Схема стінки конструкції, змонтованої 

 
Рисунок  1– Стільникова спіралеподібна одношарова труба. 

1− зварний шов; 2− трубка намотки стінки труби;  3− пружні кільцеві підпори 
 

Для збільшення кільцевої жорсткості конструкції трубопровід підсилюємо 

пружними кільцевими підпорами, які розміщені періодично з кроком l 

Оскільки маємо періодичну конструкцію, то нескінченну трубу розбиваємо на 

скінченні кругові замкнені циліндричні оболонки завдовжки l, на кінцях яких 

знаходяться пружні підпори, що мають відповідну жорсткість.  

Приймаємо, що замкнена циліндрична оболонка складається із кругових 

вертикальних пустотілих кілець, які між собою зварені. 

Побудова розв’язку задачі.  

Виріжимо із оболонки малий 

елемент (рис. 2), який утворений 

двома парами суміжних площин, що 

нормальні до її серединної поверхні, 

та введемо змішану систему 

координат xyzO′  (рис. 2). 

Положення точки серединної 

поверхні оболонки будемо 

характеризувати координатами x і y=Rφ, де x- відстань точки по твірній від 

початкового екваторіального перерізу, φ- кут між початковою і довільною 

мередіальною площиною, тобто відраховується від вертикальної площини. 

Введемо усереднені переміщення 

 ,   ( ) ( yxuyxu ,, Φ=∗ ) ( ) ( )yxyx ,, υυ Φ=∗ ,   . (2)  ( ) ( yxwyxw ,, Φ=∗ )
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де u(x,y), υ(x,y) та w(x,y)- компоненти вектора переміщень серединної поверхні 

циліндричної оболонки. Тут ∫
+

−
=Φ

2

2

1 hx

hx
dxu

h
u - інтегральний оператор, який усереднює 

функцію u на проміжку [ ]2..2 hxhx +− . 

Застосувавши теореми диференціювання інтегралів Рімана й параметричних 

інтегралів [2] до виразів для деформацій [1] xux ∂∂=ε ; Rwyy +∂∂= υε ; 

222 Rwywy −∂∂−=χ  та 22 xwx ∂∂−=χ  й виходячи із співвідношень (2), одержимо 

усереднені компоненти деформації для замкненої циліндричної оболонки 

( )
x

yxu
x ∂

∂
=

∗
∗ ,ε ;  ( )

R
w

y
yx

y
∗∗

∗ +
∂

∂
=

,υε ;  ( )
22

2 ,
R
w

y
yxw

y
∗∗

∗ −
∂

∂
−=χ ,  

( )
2

2 ,
x

yxw
x

∂

∂
−=

∗
∗χ .     (3)  

Виходячи з виразів для усереднених переміщень (2) та усереднених компонент 

деформацій серединної поверхні оболонки (3), записуємо наступні співвідношення для 

усереднених сил та згинальних моментів [5, 6] 

 ( ) ( ) ( )yxByxByxN xxyyy ,,, ∗∗∗∗∗ += ενε ,   ,          (4)  ( ) ∗∗∗∗∗ −−= xxyyy DDyxM χνχ,

де ( ) ( )21 νν −′Φ+′Φ=∗
xyy NNN ,  ( ) ( )21 νν −′Φ+′Φ=∗

xyy MMM − відповідні усереднена 

сила та згинальний момент; ,  та ,  - циліндричні жорсткості та жорсткості 

на розтяг замкненої циліндричної оболонки, які із співвідношень (4) визначаємо так: 

∗
yD ∗

xD ∗
yB ∗

xB

( )21 ν−
=∗

h
EFBy ,  ( )21 ν−

=∗

G
hEBx ;  ( ),1 2ν−

=∗

h
EID x

y   ( )21 ν−
=∗

x
x

J
hED . 

Тут − площа перерізу трубки, що утворює стінку труби з урахуванням 

зварного шва; 

( )xghF Φ=

( )( )xghG 1Φ= ; ( )xthIx Φ= − момент інерції перерізу трубки набору 

стінки конструкції з урахуванням зварного шва відносно осі ; Ox ( )( )xthJ x 1Φ= ; 

( ) ( )∫
−

=
2

2
,

h

h
dzzxfxg , ( ) ( )∫

−
=

2

2

2 ,
h

h
dzzxfzxt , де ( )xg  та ( )xt  - періодичні функції з 

періодом h; E − модуль Юнга, ν  − коефіцієнт Пуассона матеріалу трубопроводу; 

f(x,z)=1 коли в точці (x,z) стінки циліндричної оболонки є матеріал та f(x,z)=0 – при 

його відсутності.  
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Зауважимо, що подібним чином були усереднені інші рівнодійні сили [1,9] 

( )yxNx , , ( )yxN xy ,  та згинний ( )yxM x ,  і крутний ( )yxM xy ,  моменти. 

Приймаючи до уваги співвідношення (4), на основі [  од ржал рів1] е и няння лінійної 

мом ами для 

визначення усереднених компонент вектора переміщ нь та .  

Рівняння лінійної моментної теорії анізотропних циліндричних оболонок: 

ентної теорії анізотропних циліндричних оболонок із суцільними стінк

е  ∗u , ∗υ   ∗w
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Тут

ї

яннях (5), і нижче, індекс “*” будемо опускати, але розуміючи, що 

знахо

ґрунту засипки на циліндричну об  у 

вигляді радіальної реакції (рис 1.б) 

                            

 xq , xq , xq  - проекції вектора зовнішніх зусиль на відповідні осі координат;  - 

радіус серединної поверхні циліндрично  оболонки. 

У рівн

R

димо усереднені переміщення для замкненої стільникової циліндричної 

оболонки. 

Горизонтальний відпір олонку представимо

              ( ) ( ) ( )⎧ >  ,0,  коли,, xwxkw ϕϕ
( )⎩

⎨ ≤
=

,0,коли,0
,

xw
x

ϕ
ϕη                            (6) 

де н  оточує о о н

Для спрощення задачі, приймаємо, о 

k − коефіцієнт відпору пруж ого середовища, що б лонку в ормальному 

напрямку. 

щ ( ) 0, >xw ϕ  набуває значення в 

прямолінійній області  

[ ] [ ] [ ]{ }lx ,0,2,, 0000 ∈−+−∈=Ω ϕπϕπϕπϕϕ U , 

де кут 0ϕ  зображений на рис. 1б, а його значення наведемо нижче в статті. 
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Розв’язок диференціальної системи рівнянь (5) будуємо за допомогою методу 

Бубнова-Гальоркіна, який полягає у тому, що компоненти вектора переміщень подаємо 

у вигляді подвійних тригонометричних рядів Фур’є [9] 

,coscos
0 2= =m n l∑ ∑

∞ ∞
= mn nCw ϕ   xmπ ,sincos

0 2=m l

                                  

∑ ∑
∞ ∞

=
=

n
mn nxmB ϕπυ  

.cossin∑ ∑
∞ ∞

= nxmAu ϕπ                        (7)  
0 2= =m n

mn l

Дані ряди не містять члени з та0=n   1=n , оскільки відповідні переміщення будуть 

представляти собою зміщення к як аб тно  цілого [9]. 

При такій постановці задачі на кінцях циліндричної оболонки записуємо наступні 

крайові умови: 

,

руга солю го

( ) ( )ϕϕ Ww =   ( ) ( ),ϕϕυ V=  при 0=x  та ,lx =  

та  

                          0=u ,   ,0=
∂
∂

x
w  при 0=x  та ,lx =                             (8)  

де ( )ϕW , ( )ϕV − компоненти вектора переміщень шпангоутів, відповідно у радіальному 

та тангенціальному напрямках. 

Безпосередньою підстановкою 0=x  т lxа =  у розвинення (7) отримуємо, що 

компоненти вектора переміщень циліндричної оболонки задовольняють другу групу 

крайових умов (8). 

Подаємо  розподілену силу через розподілене

им чином

                    

 зовнішню  навантаження [1,9] q  

так  

( ) ,coscos,
0 0

∑ ∑
∞

=

∞

=
=

Δ
=′

m n
mn n

l
xmq

s
qxq ϕπϕ                         (9)  

де ϕΔ= Rs − елемент дуги, як й спрямов ємо до нуля; 

( ) ( )

Δ и у

⎩

⎧
==+

==
=

....2,1,0,cos1
...,2,1...,3,2,1,0

nmRnq
nm

qmn ππ
 

В резу таті взаємодії пружних шпангоутів та 

циліндричної оболо

⎨

ль

нки на її кінцях виникають невідомі 

розподілені по ободу взаємодіючі нормальні ( )ϕp  та 

дотичні ( )ϕτp  зусилля, які представимо поділені через роз

 

Рисунок  3– Схема контакту 
пружної підпори з циліндричною 

оболонкою.
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навантаження [1,9] 

( ) ,coscos,
0 0

∑ ∑
∞

=

∞

=
=

Δ
=′

m n
mn n

l
xmp

x
pxp ϕπϕ               

                                             ( ) ,sincos,
0 2

∑ ∑
∞

=

∞

=
=

Δ
=′

m n
mn n

l
xmp

x
pxp ϕπϕ τ
τ

τ               (10)  

де спрямовуємо до нуля xΔ  ; ( )( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
+=

,0,2
112

mlp
p

n

m
n

mn , =− ...3,2,1, mlp

 
( )( )

⎪⎩ = ,0,2

...3,2,

mlp
p

n
mn

τ
τ , 

визначити. 

Нормальний відпір грунту

⎪
⎨
⎧ =−+

=
1,112 mlp m

nτ а np , pτ − невідомі коефіцієнти, які потрібно n

 ( )ϕη ,x  розкладемо у подвійний тригонометричний ряд 

Фур’є 

                          ( ) ,coscos,
0 2

∑ ∑
∞

=

∞

=
′=

m n
mn n

l
xmCx ϕπϕη                             (11)  

де ...1,0...,3,2,
2=iπ

ϕϕϕϕϕϕ

===′ ∑
∞

mnfCkC inmimn . Тут  

ϕπ

ϕπ

ϕπ

ϕ
dnidnif cocoscoscos

0

0

0

0

2

∫∫
−

+

−
+= . in s

Підставляючи розвинення (7), (9), - (11) у систему диференціальних рівнянь (5), 

отримаємо для кожного значення свою систему лінійних алгебраїчних рівнянь 

(СЛАР) для визначення невідомих коефіцієнтів , та

m  

 mnA mnB   mnC  

( ) ,0
2
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2
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 ( ) mnmn
i

inmimnmnymnx pqfCkmR
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⎞⎛+ ∗∗
2

1 πν CnBBA
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B +−=⎟
⎠
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е .  д  ...,3,2=n  ,..1,0=m
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Розв язавши системи лі ійни  алг  рівнянь (12) для кожної пари та , 

одер

 

’ н й ебраїчних  m   n

жимо 

,mnmnmnnmnnmn BqBpBpB ′′′+′′+′= τ ,    ,mnmnmnnmnnmn CqCpCpC ′′′+′′+′= τ       (13)  

де та ,mnC′  ,mnC ′′  mnC ′′′   ,mnB′  ,mnB ′′  mnB ′′′  − сталі.  

Рівняння рівноваги шпангоутів мають вигляд [4] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,0
2

4
2

2

2

2

2

2

3

3 ⎞⎡′ ϕIE
=⎟⎟⎜⎜

⎛
+−+⎥

⎤

⎢
⎢ ⎟

⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

++⎟
⎟
⎞

⎜
⎜
⎛

+
ϕ

ϕϕϕϕϕ
τ d

dppRVVddWWddp  
⎠⎝⎥⎦⎣ ⎠⎝⎠⎝ ϕϕϕϕ dddd

                 ( ) ( ) ( ) ( )
,0

2
=

⎠⎝⎠⎝ ϕϕϕ ddd

E
                            (14)  

ії 

,  площа поперечного перерізу кільцевої підпори. 

Компоненти вектора переміщень пружних шпангоутів та невідомі зусилля 

одії, що виникають на кільцевих підпорах подамо за допомогою розвинення [9]  

ϕϕ ∑=
n

nϕϕ
=

=
n

n npp ϕϕ ττ  (15)  

Підставляючи розвинення (15) у рівняння рівноваги шпангоута (14), отримаємо 

наступні вирази для визначення коефіцієнтів та : 

1 2
2

2

⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛

+−+⎟⎟
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⎛
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+
′ ϕ

ϕϕϕ τdp
pRWdVdFp

⎠⎝

де pI − момент інерції поперечного перерізу кільцевої підпори відносно осі симетр

підпори pF −

взаєм

( ) ,cos
2

∑
∞

=
=

n
n nWW ( ) ∑

∞

=
=

2
sin

n
n nVV ( )

2

∞
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npp

∞
ϕϕ , ,cos  ( ) .sin

2
∑
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1
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222
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FEI

pInRFnpIRF

−

−++
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2 2nn
RW

 
( ) ( )

( )
,

4222
2 nppnpp

n
pInRFnpInRF

RV
−++

−= τ                    (16)  

йов х умов (8), враховуючи (13) та (16), отримаємо для 

кожного свою систему двох лінійних алгебраїчних рівнянь для визначення 

невідомих коефіцієнтів та

12
222

ppFEInn −

де 3,2=n . 

На основі перших двох кра и

,..

n  

  np   npτ  

( ) ( )( )( ) n
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mnmnmnnmnn
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Тут

гатьох 

озраху м пруж

   

 ...3,2=n , ...2,1,0=m . 

Коефіцієнт відпору грунту k у нормальному напрямку залежить від типу ґрунту та 

його ущільнення. Він нелінійно залежить від зовнішнього навантаження. В ба

р нках трубопроводів з оточуючи ним середовищем приймають, що 

                                                  kREs =′ ,                                                            (17)  

де

п

наведено ре дачі дл

E = 850 ссона матеріалу н к

 sE′  [10] – січний модуль ґрунту.  

Числовий розрахунок трубопроводу.  Враховуючи попередні міркування, був 

проведений числовий розрахунок оболонки ри різних вхідних параметрах. На рис. 4-6 

зультати числового аналізу поставленої за я модуля Юнга 

MΠ , коефіцієнта Пуа ко стру ції .0a 25=ν ; глибини засипки 

мH 1=  і густини ґрунту 31700 мкг=ρ . Тут суці інії відповідають 

воду з радіусом серединної поверхні оболонки мR 1

льні л

трубопро = , а штрихові - з 

. Приймали, що діаметрмR 5.0=  спіралеподібної труб кції становить ки констру

20/  а товщина стінки трубки 10/hdRh = , = . 

 На рис дено графічні залежності льного прогину 

конструкції 

. 4 наве приведеного максима

ΔΔmax  від величини lR е , д ( ) ( )π,202 lwlw , +=Δ - максимальне 

зменшення діаметру трубопроводу при ∞→l . Криві 1 і 1′  побудова  для підсилених 

шпангоутами трубопров рахування ві пору землі, криві 2

ні

одів без у д  і побудовані при 

січному модулі грунту , а 

 2′  

 МПаEs 1=′ криві 3 і 3′  відпові  коли . дно  МПаEs 2=′

 
– Зміна приведеного максиРисунок 4 – Зміна приведеного максимального Рисунок 5 мального 

прогину Δmax/Δ від величини l/R. прогину Δmax/h трубопроводу від коефіцієнта 
відпору ґрунту засипки k. 
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З рис. 4 можна зауважити, що при великій відстані між шпангоутами приходимо 

ьтатів роботи [9], які відповідають трубі без під ор (з

Рис 5. відображає графічну залежність приведеного максимального прогину 

до резул п  суцільними стінками). 

hmaxΔ  трубопроводу від коефіцієнта відпору ґрунту k , де ( ) ( )π,20,2max lwlw +=Δ  

- максимальне зменшення діаметру трубопроводу, який підсилений пружними 

кільцевими підпорами. Криві 1 і 1′  на рис

рені п’ятьох пустотілих 

кілець, що розміщені з кроком 

. 5 побудовані для трубопроводів, підсилених 

періодичними пружними кільцевими підпорами, які утво з 

Rl 2= ; відповідно рив

конструкцій, у яких періодичні підпори розміщені з кроком l

 к і 2 і 2′  побудовані для 

R3 = . 

В розрахунках приймали, 

що кут πϕ 22.00 ≈ . На 

основі числового аналізу 

 

усій довжи  в діапазоні 

[ ]

було що по

ні

встановлено, 

ππϕ 23.0..21.0∈  

нормальне переміщення 

циліндричної оболонки w  

змінює знак. 

Приймаючи 20 πϕ → , а ∞→k , як частковий випадок, були отримані усереднені 

переміщення підкріпленого стільникового трубопроводу, який впирається  у жорсткі 

півпростори (рис 7. а). На рис. 7. б зображено відносне переміщення стільникового 

трубопроводу по його ободу при 2lx = . Тут приймали, що Rl 3= . 

На основі вище наведених результатів можна провести оптимізацію розмірів 

укконстр ції, щоб отримати мінімальну її масу при заданих зовнішніх навантаженнях та 

умо имальне теоретичне прогинання трубопроводу буде менше від значення 

               Л
та оболочек и тонкостенных 

констр .
Садовничий В. А., Чубариков В. Н. Лекции по 

матема  М  

 4. Галкин С. И., Левицкая Т. Е. Расчет цилиндрической оболочки, 

ві, що макс
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  ЗАБЕЗПЕЧЕНН

ЄМСТВА   ЛЕГКОЇ  ПРОМ
 

Г.В. ТОВКАНЕЦЬ  
Мукачівський технологічний інститут 

 
В статті розглядаються питання ролі документального забезп ння і комунікаційній політиці 
ового підприємства. Зокрема розглядаються питання культури документально о забезпечення  

та ефективність інформування зовнішнього та внутрішнього середовища. 
 
Діяльність  будь-якого підприємства  - це на

інських функцій та чітка система інформування зовнішнього та внутрішнього 

середовища, що сприяє ефективності комунікаційної політики. 

Повноту інформації характеризує її обсяг, який має бути необхідним і достатнім 

для прийняття управлінських рішень. Брак інформації призводить до прийняття хибних 

рішень або знижує їх обґрунтованість. Надлишок інформації, наслідком якого є 

збільшення обсягу повідомлення без підвищення його інформативності, пов’язаний з 

додатковими витратами праці і часу робітників-управлінців.  Інформація повинна бути 

оперативною, об о такою, щоб за час її ередачі й опрацювання стан об’єкта, до якого 



Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту  
Серія Легка промисловість 

29

 

Журнал наукових праць №5’2008 
 

вона відноситься, не змінився. Достовірність інформації визначається ступенем 

відповідності її змісту об’єктивного стану речей та явищ. Від об’єктивності, 

достов

ості. 

лі  управлінської та технічної документації  в 

комуні

р у

в л д

 

праців

р  л

п

ивно-технічної документації; інструктування – шляхом 

виданн

ірності, оперативності, юридичної сили інформації залежить якість рішень, що 

приймаються.   

Об’єкт дослідження: система інформування  промислового підприємства галузі 

легкої промисловості. 

Предмет дослідження: документація як елемент системи інформування на 

підприємствах галузі легкої промислов

Мета та задачі: визначення  ро

каційні політиці підприємства. 

Результати  та їх обговорення 

 Управління є діяльністю, спрямованою на координацію роботи інших людей, в 

контексті чого виокремлюються комунікаційні можливості персоналу зокрема та 

підприємства в цілому.  Практична реалізація функцій управління здійснюється за 

допомогою системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб 

одержати потрібний езультат, можна лише через вплив на неї керуючого орган  чи 

особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого п иву, тобто відпові ні 

методи управління: економічні, соціально-психологічні, організаційні. Серед цих 

методів виділяються організаційні як комплекс способів і прийомів впливу на

ників, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній 

владі керівництва. Засобами реалізації організаційних методів виступають документи. 

Документ – це результат відображення конкретної інфо мації на спеціа ьному 

матеріалі за визначеним стандартом чи формою. Документи мають правове значення, 

оскільки є засобом засвідчення та доведення певних фактів. Вони також 

використовуються як джерела та носії інформації. А в управлінській діяльності 

документ висту ає як предмет і як результат праці. Так, планування відбувається за 

допомогою різних планів; облік – у вигляді складання і опрацювання статистичної 

бухгалтерської та операт

я інструкцій, методичних вказівок; контроль – збиранням відомостей (письмово) 

і виданням вказівок[1;83]. 

В управлінській діяльності, як правило, вирішуються завдання двох типів: 

оригінальні (нетривіальні) та однотипні, такі що повторюються. Оригінальні рішення 

не можна уніфікувати і стандартизувати в повному обсязі, але для них можуть бути 
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стандартизовані принципи вирішення. Для повторюваних однотипних рішень в 

більшості випадків доцільно стандартизувати як технологію їх вирішення, так і форми 

представлення інформації.Уніфікація – це зменшення багатозначності типів і видів 

виробів однакового функціонального призначення. Застосування до управлінських 

документів уніфікації заключається у встановленні  однаковості, подібності в складі і 

формах управлінських документів, створених в процесі здійснення однотипних 

управлінських функцій і задач. Стандартизація - це форма юридичного закріплення 

результатів уніфікації. В практиці удосконалення документаційного забезпечення 

управлінської  діяльності розробляються державні стандарти на  термінологію 

діловодства та архівної справи і на вимоги до складу і оформлення управлінських  

документів. Основна мета уніфікації і стандартизації - створення таких систем 

документац , з стосування яких буде економічно ефективне, призведе до збільшення 

часу на творчі лем нти управлінської  праці, підвищить загальну культуру управління. 

У ація і стандартизація документів – основні напрямки удосконалення 

документації, що призводять до зниження затрат на управлінські документи.

 Документи давно стал  об’єктами у іфікації і станд ртизації. Рол  і значення 

уніфікації і стандартизації документів особливо зросла в зв’язку з застосуванням 

комп’ютерних технологій

ії а  

е е   

ніфік

и н а ь

 

. Уніфікація управлінських документів передбачає: 

уніфік

оведення їх 

до вик

ення на 

бланку н

 

и

орядчої документації. Наприклад, 

ацію складу і форм документів, що застосовуються для документування 

управлінської діяльності.   

Документування управлінської діяльності здійснюють ІТП і службовці, які 

ведуть збирання та обробку інформації, підготовку й оформлення рішень, д

онавців, контроль за виконанням. Крім того, здійснюється документальний 

зв’язок між усіма рівнями управління як по вертикалі, так і по горизонталі. 

Уніфікації можуть підлягати всі створювані в установах, підприємствах та 

організаціях види і різновиди документів, незалежно від частоти їх повторюваності. 

Склад реквізитів уніфікованих форм документів і послідовність їх розміщ

 повинні відповідати ГОСТ 6.38-90 “У іфіковані системи документації. Система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”.  

При цьому необхідно зважити на культуру оформлення документації як 

управлінської, так і технічної. Насамперед,  дотримання вимог щодо розміщення 

реквізитів та грамотності застосування лекс чних та орфографічних норм при 

оформленні планування, звітності, кадрової та розп
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при оформленні пояснювальної іту, де використовується 

текстовий та табли

кої сировини фірм “Лего”, 

“Октав

10802.0 тис. грн.. Вартість переробленої давальницької 

сировини стано х цінах 

становить 34238

Т готовлення швейних виробів з давальницької 
ини ВАТ ВВТШ ”  за 2006 

Ф  Кі ь, 
ти . 

Загаль тість, 
т . 

записки до річного зв

чний варіант подання інформації: 

Пояснювальна записка 

до річного звіту      ВАТ ВВТШО “Гроно” за 2006 рік. 

У 2006 році ВАТ “Гроно” працювало згідно укладених  контрактів по наданню 

послуг на виготовлення швейних виробів з давальниць

ія”, “ХС Фєшин”- Німеччина, “Моделіст”- Франція, “Макс Абрам”, “Сметс”- 

Голландія, “Сімпле”, “Хартмакс”, “Барон Фешин”- США. 

Всього за 2006 рік виготовлено швейних виробів 886.4 тис. штук на суму 

11606.8 тис. грн. , в тому числі з давальницької сировини згідно укладених контрактів -  

8591 тис. штук на суму 

вить 22179.4 тис.грн.  Обсяг товарної продукції в порівняльни

.8 тис.грн. 

аблиця 1. Ви
сиров О “Гроно рік: 

ірма, асортимент л тькіс
тс. ш

на вар
ис. грн

“Л  
1  
1  

2
9  

его”- ччинаНіме
Піджаки жіночі 
Брюки жіночі 
Спідниці жіночі 
Жилети жіночі 

Блузи 
Шорти жіночі 

 
35,8
0 ,70
25,2 
5,8 
0,3 
0,2 

 
670,2 
3 ,95

165,5 
61,6 
3,2 
1,0 

“  Моделіст”-Франція
Підж очі аки жін

 
6,9 

 
135,7 

“Макс- Абрам”- 
Голландія 

П  іджаки жіночі
Пальто, н/пальто 

жіноче 

 
0,3 

 
6,0 

 
5,9 

 
1  25,9

“  Сімпле”- США
Піджаки жіночі 
Брюки жіночі 
Спідниці жіночі 
Блузи жіночі 
Сукні жіночі 

Піджаки чоловічі 
Брюки чоловічі 
Ж і илети чоловіч
Куртки чоловічі 
Пальто, н/пальто 

 
1,4 
1,3 
0,8 
0,3 
0,3 
5,3 
23,6 
1,9 
4,4 
4,1 

 
27,5 
12,1 
5,3 
3,2 
2,9 

104,2 
180,7 
20,2 
10,5 
86,0 

“Окт ина авія”- Німечч
Піджаки жіночі 
Брюки жіночі 
Спідниці жіночі 

Па ін. льто, н/пальто ж
Сукні жіночі 
Куртки жіночі 
Костюми жіночі 

 
3,8 
2,8 
0,8 
1,6 
0,3 
1,3 
0,2 

 
74,7 
26,0 
2,0 

33,6 
2,8 

27,3 
7,1 

“ХС ина 
2  

 Ф чєшин”-Німеч
Піджаки жіночі 
Брюки жіночі 
С  підниці жіночі
Жилети жіночі 
Блузи жіночі 

 
11 1 ,
3,1 
1,1 
6,0 
0,8 

 
1 ,38

28,8 
7,1 

63,8 
8,7 

“   Моденс”-Голландія  
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Па н. 
1  

льто, н/пальто жі
Куртки жіночі 

10,0 
8,4 

209,8 
76,1

“Озе дія 
П

3  
0,

1  
2  

1,

кс”-Голлан
іджаки чоловічі 
Брюки чоловічі 
Шорти чоловічі 

 
98,6 
50,2

3 

 
938,7
681,6

5 
“Кайзер” 

Брюки чоловічі 
П

1, 1
іджаки чоловічі 

 
4 

0,7 

 
0,7 

13,8 
“Хар  
Піджаки чоловічі 36,1 709,8 

тмакс”- США   

“Баррон-Фєшин” 
Брюки чоловічі 

 
0,3 

 
2,3 

Всього 859,1 10802,0 

 
 Документування управлінської праці реалізується шляхом діловодського 

обслуговування діяльності апарату управління. Підвищення якості роботи з 

документацією досягаються різними шляхами. Найбільш  ефективний шлях – це 

введення в практику документообігу технічних засобів інформаційних технологій, в 

тому числі і засобів організаційної техніки (оргтехніки). Засоби оргтехніки повинні 

максимально механізувати або автоматизувати  всі процедури технологічного процесу 

обробки документів на підприємстві. Засоби оргтехніки в управлінській діяльності 

застосо

 

р н

у між користувачами мережі, 

автома

. 

вуються для застосування різного виду операцій по обробці документації або 

пов’язаних з організацією управлінської праці. 

Вирішенням проблеми підвищення рівня ефективності діяльності персоналу 

вважається створення електронного (автоматизованого) офісу. Це комплексне 

використання сучасних технічних засобів для автоматизації процесів і функцій 

управління, засоби програмної підтримки, охорони праці персоналу. Створення 

електронного (автоматизованого) офісу пов’язане з широким застосуванням ПК і 

створенням на їх основі автоматизованих робочих місць (АРМ).  У  ВАТ “Гроно” 

кожний відділ, структурний підрозділ  має  робочий кабінет, а інженерно-технічні 

працівники - своє автоматизоване робоче місце, яке обладнане засобами організаційної 

техніки. За допомогою внутрішніх ліній зв’язку створена єдина комп’ютерна мережа 

WWW, завдяки якій можна користуватися інформацією з будь-якого  відділу, що 

значно полегшує оботу з еобхідною документацією без відриву від робочого місця. 

Ця комп’ютерна мережа дозволяє здійснювати ряд додаткових функцій, таких, як 

автоматизований зв’язок між різними робочими місцями, спільна робота над 

документами, автоматизований контроль виконання документів та ін. При цьому 

значно прискорюється можливість інформаційного обмін

тизуються деякі традиційні операції, пов’язані з прийманням і відправкою 

кореспонденції та інших документів по каналам зв’язку
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Важливим компонентом комунікаційної  політики промислового підприємства,  

в тому числі і ВАТ “Гроно”,  є технічна документація. 

Технічні документи, що містять інформацію про товари та супроводжують їх у 

процес

д я

ідні документи підрозділяють на обов’язкові та 

необов

ції сні вар

лькісного обліку їхнього пересування. До комплексних 

товаро х

 я

к

обслуговування товарів покупцями або іншими користувачами, які не мають 

і переміщення цих товарів у тарованому вигляді, підрозділяють на дві групи: 

документи товаросупровідні та експлуатаційні. 

Товаросупровідні документи — це окументи, кі містять необхідну й достатню 

інформацію для ідентифікації товарних партій на всьому шляху їхнього руху. Залежно 

від характеристик товару розрізняють такі види товаросупровідних документів: 

кількісні, якісні, розрахункові та комплексні. Кількісні товаросупровідні документи — 

це технічні документи, призначені для передавання й зберігання інформації про 

кількісні характеристики товарів або товарних партій. Крім розмірних характеристик 

(маса, довжина, об’єм тощо), в них обов’язково містяться відомості, що ідентифікують 

товар, якого ці характеристики стосуються (найменування, ґатунок, асортимент, 

сортамент, марка тощо). Інформація про ціни також може бути наявною, але не є 

обов’язковою. До таких документів належать пакувальні листки, специфікації, 

комерційні акти, акти відбору зразків, акти про встановлення розбіжностей у кількості 

товарів тощо. Якісні товаросупровідні документи — це документи, які призначаються 

для передавання та збереження інформації про якість товарів (зразків, товарних партій, 

кожного виробу). У них заносять не тільки відомості про якісні характеристики 

товарів, їхнє значення, градацію якості (стандартна, нестандартна, брак, відходи), а й 

про найменування товарів, виробників, дати виготовлення та відвантаження та інші 

необхідні дані. Якісні товаросупров

’язкові. До перших належать сертифікати — якості, безпеки, гігієнічний, 

ветеринарний, фітосанітарний тощо. 

Комплексні товаросупровідні документи — це документи, призначені для 

передавання та зберігання інформа про кількі , якісні та тісні характеристики 

товарних партій, а також для кі

супровідни  документів належать накладні: прибутково-витратні, 

товаротранспортні, залізничні. 

Особливу роль у маркетингу відіграють експлуатаційні документи, кі 

призначено для передавання та збереження інформації про правила е сплуатації  

складних з технічного погляду товарів. Вони розраховані на використання та 
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спеціальної підготовки. У них можна включати відомості про розмірні характеристики 

(маса, габарити, напруга й сила струму тощо), що є необхідним для експлуатації 

побуто

окупців. 

Осново

р і і

 

о у   

свідоцтво про прийняття, гарантійні зобов’язання, додатки 

(необо

.

к л

ображеним на етикетках і упаковці 

передо

вої техніки.[6 ;158]. 

На відміну від товаросупровідних документів, які призначено в основному для 

продавців-посередників, експлуатаційні документи є носіями споживчої інформації, 

хоча можуть придатися й продавцям, під час консультування останніми п

положна інформація в цих документах має ідентифікаційний характер. 

До експлуатаційних документів належать паспорти, інструкції з експлуатації, 

етикетки. Паспорти засвідчують гарантовані виробником основні параметри та 

характеристики това у, містять загальн  вказівки, технічні дані, дан  про комплектацію 

товару, свідоцтво про прийняття, гарантійні зобов’язання, ціну (проставляє 

здебільшого сам продавець). Вказівки з експлуатації товару викладаються в певній 

логічній послідовності: загальні відомості, технічні дані, комплектність поставки, 

вимоги до техніки безпеки, будова виробу, підготовка до роботи, порядок роботи, 

технічне бслугов вання, правила зберігання, можливі несправності та методи 

усунення таких, 

в’язково). 

У товарній документації особлива роль відводиться інформаційним знакам  До 

інформаційних знаків належать умовні позначення, які використовуються для 

ідентифікації онкретних або загальних в астивостей товару, тобто знаки товарні, 

відповідності або якості, компонентні, експлуатаційні, попереджувальні, місця 

походження, штрих-коди, розмірні, маніпуляційні та екологічні. Комунікативні вимоги 

щодо інформаційних знаків — це їхня виразність, наочність і швидке впізнавання. 

Виразність і наочність інформаційних знаків забезпечується їхньою формою, кольором, 

поєднанням окремих символів. Швидке впізнавання досягається через застосування 

загальновідомих простих символів, які розшифровуються без спеціальних знань. Це 

особливо властиве міжнародним символам, від

всім одягу та інших текстильних виробів.  

Товарні знаки — це позначення, які допомагають покупцеві відрізнити 

відповідні товари та послуги одних виробників від подібних товарів і послуг інших 

виробників. За об’єктами товарної інформації товарні знаки поділяються на фірмові та 

асортиментні; за формою надання інформації — на словесні, цифрові, об’ємні, літерні 

та комбіновані; за формою власності — на індивідуальні та колективні. Фірмові 

товарні знаки — це знаки, що призначаються для ідентифікації виробника товару або 
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послуг. Існує три основних типи позначень на цих знаках: назва фірми (слово, літера, 

група слів або літер, які можна легко вимовити), фірмовий знак (символ, рисунок, 

відмінний від інших, колір або якесь позначення), торговий знак (літери, слова, 

рисунки, цифри або поєднання таких в одному художньому зображенні, що офіційно 

зареєстровані в Міжнародному реєстрі й захищені юридично). Підтвердженням 

останн ачка ®, розміщена поряд із товарним знаком. 

ських рішень, 

розшир ком ив тей го

конкур нтноздатність підприємства і забезпечує необхідні йому конкурентні переваги.  

  

Знання, 2000. – 
506 с. 

ир и : 
ологии электронных 

комму

ізаційно-розпорядчої 
до ментації. Вимоги до оформлення документів. - ГОСТ 6.38-90 

 

ього є позн

Висновки 

 Важливою частиною процесу прийняття  рішень та координації діяльності є 

підготовка інформації. Інформацію, що надійшла на підприємство, не можна 

використовувати відразу для прийняття. Тому спочатку цю інформацію правильно 

вважати  даними чи зведеннями. Інформація - це дані, організовані в систему, що 

зменшує ступінь невизначеності при розробці та прийнятті управлін

ення унікаційних можл ос  промислово  підприємства. 

Усе, що пов’язано з культурою документування, підвищує 

е
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЦІЛЬОВИХ 
ФУНКЦІЙ В ЗАВДАННЯХ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА  

 
Л.Б. БІЛОЦЬКА 

Київський національний університет технологій та дизайну  
Н.В. БІЛЕЙ-РУБАН 

Мукачівський технологічний інститут 
 
На прикладах виробництва швейних виробів  розглядаються основні методи ухвалення рішень в 

складній багатофакторній ситуації, аналізуються переваги та недоліки методів, пропонуються шляхи 
підвищення коректності найбільш відомих з них.   

 
В сучасних економічних умовах найважливішим показником будь-якого 

швейного виробу є його конкурентоспроможність, яка передбачає, в першу чергу, 

високу якість  виробу при обмеженій вартості та мінімальних матеріальних витратах на 

його виробництво: оплату праці працівників, енергоспоживання, трудомісткість, 

матеріаломісткість та ін. 

Об’єкт  та  методи досліджень 

Як об’єкт досліджень обрано технологічний процес виготовлення швейних 

виробів. Дослідження базувались на системному підході.  

Постановка завдання 

Враховуючи важливість забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

швейних виробів актуальними є дослідження, які спрямовані на систематизацію і 

узагальнення основних методів ухвалення рішення, які можуть бути використані при 

оптимізації технологічних процесів виробництва швейних виробів та забезпечення їх 

якості.  

У пропонованій статті даються результати роботи, виконаної у зазначеному 

напрямку на кафедрі технології та конструювання швейних виробів Київського 

національного університету технологій та дизайну.  

Результати та їх обговорення 

Коефіцієнт конкурентоспроможності швейного виробу К  можна визначити як 

складну функцію від набору показників, які характеризують чинники, що визначають 

цей коефіцієнт. 

{ })(,),(),()( )()2()1(
1 αααα mRRRfK L=                              (1) 
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де А∈α -  елемент (альтернатива) з безлічі виробів однакового призначення, але 

різних виробників або одного виробника, але при різних варіантах організації 

технологічного процесу виготовлення виробу;   
)(kR  - значення показника, що характеризує k-тий чинник (надалі, в цілях 

скорочення записів )(kR  називатимемо узагальненим показником (УП));  

  -кількість чинників, що визначають конкурентоспроможність швейного 

виробу. 

m

У свою чергу, кожний з показників    (1) залежить від набору  одиничних 

показників, що характеризують швейний виріб як продукт виробництва, або саме 

виробництво. В першому випадку, як такий набір доцільно вибрати набір показників, з 

яким можна зв'язати 

)()( αkR

)(kR  для будь-якого . Таким набором є набір одиничних 

показників, що характеризують ту або іншу властивість (або параметр) швейного 

виробу. В цьому випадку 

k

{ })(,),2(),1()( 2
)( nrrrfR k

αααα L=                                       (2) 

де - одиничний показник якості, що характеризує i -ту властивість виробу )(irα

A∈α ni ,1∈ ; n  - число властивостей, що визначають якість швейного виробу.  

Поняття “одиничний показник” достатньо умовне. Якщо для )(kR  одиничним 

показником є параметр , то для )(irα )(αK , одиничним показником є узагальнений 

параметр (УП) )(kR , тому очевидно, що функціональні перетворення  і  подібні. 1f 2f

Надалі функції )(αK  і )(αR  називатимемо узагальненими цільовими функціями 

(УЦФ). Подібність ∼  означає, що все, що справедливе для  УЦФ 1f 2f )(αR , 

справедливо і для  УЦФ )(αK , і навпаки.   

Проблема полягає у формалізації УЦФ з метою забезпечення можливості 

прийняття обгрунтованого рішення. Під терміном “прийняття рішення“ звичайно 

розуміють процес вибору людиною одного з альтернативних варіантів, що 

характеризуються оцінками за багатьма одиничними показниками. Вдале рішення 

проблеми, яке б дозволило одержати хороші об'єктивні дані в ситуації, коли кінцевий 

результат визначається багатьма чинниками, залежить, в першу чергу, від мистецтва 

особи, що приймає рішення (ОПР) орієнтуватися в складній обстановці, її уміння 

виділити головне і пожертвувати другорядним. Ще складніші  проблеми прийняття 

колективних рішень. Останні визначаються в ході обговорень, де виникає нова 
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інформація і компроміси на основі взаємних поступок і боротьби впливів. Все це 

дозволяє зрозуміти, чому багато практиків ставлять під сумнів роль будь-якого  аналізу 

при прийнятті рішень в умовах багатьох цільових функцій. 

Проте, на наш погляд, знання суті основних методів прийняття рішення в 

складній ситуації вкрай необхідно через наступні причини: 

• ОПР повинна знати загальні принципи вироблення рішень в умовах, коли  

кінцевий результат залежить від багатьох різнотипних чинників, наприклад, від 

якості “функціонування“ окремих елементів складної системи, якою, по суті справи, є 

навіть простий швейний виріб, інакше завдання оптимізації виробництва і 

забезпечення високої якості не можуть бути формалізовані, і отже, їх розв’язання 

істотно ускладнюється. 

• знання загальних підходів до розв’язання задачі прийняття  рішення дозволяє 

ОПР з'ясувати суть вибору, свідомо виробити компроміси, залучити, при необхідності, 

експертів для вирішення того або іншого окремого завдання. 

Співвідношення (1) і (2) є наочним прикладом завдань з багатьма окремими 

цільовими функціями, стосовно процесу виготовлення швейних виробів.  

Аналіз літератури [1,2] дозволяє виділити чотири основні підходи до 

розв’язання проблеми формалізації УЦФ: 

1. Об'єднання (агрегація) багатьох цільових функцій в єдину функцію, що 

дозволяє повністю упорядкувати дані безліч альтернатив за їх перевагою. 

2. Обчислення квадратів відхилення значень приватних цільових функцій від 

загальноприйнятих стандартів. 

3. Послідовне виявлення переваг з визначенням допустимої безлічі альтернатив. 

4. Зменшення невизначеності і незрівнянності. 

Метою подальшої роботи є детальний розгляд кожного із згаданих вище 

підходів розв’язання сформульованої проблеми.   

Висновки 

1. Показано, що, враховуючи важливість забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних швейних виробів, актуальними є дослідження, які спрямовані на 

систематизацію і узагальнення основних методів ухвалення рішення, що можуть бути 

використані при оптимізації технологічних процесів виробництва швейних виробів та 

забезпечення їх якості. 
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2. Виділено чотири основні підходи до розв’язання проблеми формалізації 

узагальненої цільової функції, використання яких дозволить  з'ясувати суть вибору, 

свідомо виробити компроміси, залучити, при необхідності, експертів для вирішення 

того або іншого окремого завдання. 
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В роботі розглянуті стандартні методики, способи та устаткування, які використовуються в 

теперішній час для вивчення захисних показників текстильних матеріалів в процесі розробки і серійного 
випуску одягу спеціального призначення при проведенні робіт з такими агресивними середовищами як 
мінеральні кислоти різних концентрацій, луги та розчини солей на їх основі. Приведений аналіз 
літературних джерел свідчить про наявність проблеми, актуальність якої очевидна, особливо, з появою 
нових волокнистих матеріалів. 

 

Захисні властивості текстильних матеріалів, що призначені для виготовлення 

одягу повинні визначатися в залежності від їх функціонального призначення, 

відповідними нормативними документами ( стандартами, способами), або відповідати 

вимогам замовника.Так, якщо мати на увазі спеціальний одяг для захисту працюючих 

від впливу таких агресивних середовищ як мінеральні кислоти, луги та розчини солей 

на їх основі, то захисні властивості текстильних матеріалів, в основному тканих, які 

використовуються при його виготовленні, необхідно вивчати, контролюючи хімічну 

стійкість (хемостійкість) зразків та проникність реагентів через їх товщу. 

Об’єкт  та методи дослідження 

Об`єктом дослідження є захисні показники текстильних матеріалів одягу 
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спеціального призначення при проведенні робіт з  агресивними середовищами 

Постановка завдання 

При вивченні хемостійкості тканих матеріалів, згідно вимог ГОСТ 16166-80 [1], 

проби матеріалу на протязі одного часу обробляють в контактній ванні, до складу якої 

входять розчини 50%, 80% або 93% сірчаною кислотою, тобто тією концентрацією, від 

якої необхідно розробляти кислотозахисний костюм. Модуль ванни при цьому повинен 

знаходитись у співвідношенні 1: 40. 

Після цього проби матеріалу промивають водою до нейтральної реакції, 

висушують і досліджують зміну розривальних навантажень, використовуючи прилад-

динамометр, наприклад, РТ-250 М. Якщо значення указаних характеристик 

зменшились, але не більше як на 15% від вихідних, то текстильний матеріал вважається 

хімічно стійким до впливу кислоти заданої концентрації. 

Аналогічні способи вивчення хемостійкості текстильних матеріалів 

рекомендуються ГОСТ 11209-85 [2] і ОСТ 17-345-85 [3], але якщо зважити на те, що 

окрім сірчаної кислоти в різних галузях промисловості використовуються, або 

випускаються соляна, азотна, плавикова, фосфорна кислоти різних концентрацій, а 

також розчини солей кислотного характеру на їх основі, то очевидно, що указані 

нормативні документи, пов’язані з вивченням хемостійкості текстильних матеріалів 

для спеціального одягу, не відповідають вимогам підприємств, що утруднює процес 

розробки нових конкурентоспроможних матеріалів і обґрунтованого їх ви- бору із 

діючого асортименту. 

Результати та їх обговорення 

Проведений аналіз доступних літературних джерел свідчить про те, що 

нормативні документи європейського ґатунку, або інших держав щодо вивчення 

хемостійкості текстильних матеріалів в процесі впливу указаних агресивних 

середовищ, в тому числі і гідроксидів калію та натрію, а також розчинів солей на їх 

основі, теж відсутні. Як уже було зазначено, другим, не менше важливим показником 

при вивченні захисних властивостей текстильних матеріалів, які використовуються при 

виготовленні спеціального одягу для захисту від впливу агресивних середовищ, слід 

вважати їх проникність по відношенню до газової, рідинної або газорідинної фази, що 

може бути у вигляді об’єму, краплі чи аерозолю. 

Проникність за класичним її трактуванням і за фізичною суттю – це властивість 

матеріалу пропускати через свою товщу реагенти при наявності градієнтів тиску, 
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концентрації і температури. Механізм проникнення представляє собою багатофакторну 

функцію, і для його характеристики та визначення використовують дифузійну і фазову 

теорії. В першому випадку, а саме дифузійну проникність пов’язують з відсутністю 

мікропор і тріщин по товщині матеріалу і наявністю градієнтів тиску, температури і 

концентрації дифузанта, а дифузійні процеси описують рівняннями Фіка. Згідно 

відомих залежностей, дифузійну проникність оцінюють коефіцієнтом дифузії, який на 

практиці визначають графічним способом за методом Дейнесса-Барерра. 

Що стосується фазової проникності, то вона обумовлена дефектністю структури 

матеріалу по товщині, тобто наявністю мікро – макропор і тріщин, а тому її механізм 

розглядається як витікання агресивного середовища із отворів проби, що 

досліджується. 

Слід зазначити, що критерієм оцінки при визначенні коефіцієнта дифузії 

(дифузійна проникність) є м2/с, фазової - дм3/м2 с. Це приводить до складнощів при 

проведенні експериментів. Тому, якщо урахувати, що текстильні матеріали, які 

використовуються для виготовлення захисного спеціального одягу, повинні захищати 

від впливу агресивних середовищ на протязі обумовленого в нормативному документі 

періоду, то логічно, що критерієм їх оцінки повинен бути час, необхідний для 

проходження краплі дифузанта, або його слідів через товщину проби. Що стосується 

об’єму агресивного середовища, то його проникність через таку пористу систему як 

тканий текстильний матеріал не вивчається. Умови проведення дослідження 

проникності спеціальних матеріалів для захисного одягу описані в стандартах [1-3]. 

Сутність способу оцінки проникності проб розчинами сірчаної кислоти 50%, 

80% і 93% концентрації полягає в тому, що матеріал круглої форми розміщують на 

спеціальній підставці лицевою стороною до верху, на яку наносять в п’яти різних 

місцях краплі одного із указаних агресивних середовищ. Контроль за  проникненням 

повинен проходити 20 хвилин. Якщо за 20 хвилин ні одна із крапель не проникла на 

зворотну сторону проби, то матеріал вважається придатним при виготовленні 

спеціального одягу для захисту від заданої концентрації [1].Що стосується інших 

мінеральних кислот, лугів та розчинів солей на їх основі, то в указаному стандарті 

інформація відсутня.  

Згідно умов, передбачених стандартом [2], вивчення проникності текстильних 

матеріалів проводять по відношенню до впливу 20% сірчаної кислоти. Сутність цього 

методу полягає в тому, що нанесені краплі агресивної рідини не повинні проникнути 
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через товщу матеріалу, але уже за 6 годин. Як і в першому випадку, інформація про 

можливість проведення досліджень проникності відносно інших агресивних середовищ 

також відсутня. Необхідно зазначити, що проаналізовані нормативні документи мають 

загальний недолік, а саме – контроль моменту проникності краплі агресивної рідини, 

або її сліду не проводиться, що було б важливо з точки зору власне захисту від впливу, 

а візуальне спостереження після закінчення заданого часу малоінформативне і не дає 

змоги удосконалювати діючий асортимент текстильних матеріалів, або розробляти 

новий. До недоліків слід віднести також неможливість проведення експериментів з 

соляною, азотною та іншими леткими кислотами і розчинами солей на їх основі, 

оскільки обладнання, що використовується при цьому, не дає технічної змоги 

проводити указані роботи.  

Якщо проаналізувати умови проведення досліджень, зазначених в 

нормативному документі [3], то з їх допомогою вивчається проникність сірчаної та 

соляної кислот. Контроль проникнення краплі, або її слідів проводиться з допомоги 

приладу, що важливо особливо для сірчаної кислоти. Що стосується дослідження 

проникнення соляної, тобто леткої кислоти, то використання указаного обладнання 

недоцільне із-за окислення її парами чутливих елементів, що приводить до отримання 

некоректних результатів. Для вивчення проникності текстильних матеріалів до впливу 

10% лугу використовується ГОСТ 12.4.135-84[4]. Сутність методу полягає в 

контролюванні часу, на протязі якого проходить проникнення розчину гідроксиду 

калію або натрію через товщину  проби  тканих  та  нетканих  матеріалів  під  впливом 

гідростатичного тиску в 687±7 Па. Якщо зважити на те, що указані матеріали мають 

пористу структуру, то доцільність вивчення їх проникності під тиском обґрунтовувати 

практично неможливо. 

Метод визначення стійкості матеріалів до проникнення рідин (EN 368:1992, 

IDT) описаний в ДСТУ EN 368:2002 [5]. Сутність методу полягає в тому, що рідка 

хімічна речовина об’ємом 10 см3 ін’єкційною голкою на протязі 4 або 10 с подається на 

лицеву поверхню спеціального матеріалу що досліджується у вигляді безперервного 

струменя чи крапель. Перед цим, під зворотну сторону проби підкладають такої ж 

площі раніше зважений на вагах фільтрувальний папір разом з прозорою плівкою. 

Створений таким чином пакет укладають в жолобі, який нахилений під кутом 450
, де і 

проводять випрбовування, розмістивши в нижньому його кінці мензурку. Через 60 с 

після початку проведення експерименту, фільтрувальний папір і прозору плівку знову 
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зважують, а з допомогою мензурки визначають кількість мілілітрів агресивної рідини, 

що в цей час стікала по жолобу. Відношення маси рідкої хімічної речовини, що осіла на 

фільтрувальному папері та плівці до маси рідкої хімічної речовини, яка впливала на 

пробу, а це за об’ємом 10 см3, і є критерієм оцінки його проникності, або як зазначено в 

стандарті – індекс проникання. Відношення маси рідкої хімічної речовини, що зібрана 

у мензурку до вихідної маси (10 см3), є індексом непроникності. 

Недоліком способу є те, що незалежно від природи рідкої хімічної речовини, 

концентрації, а відтак густини і маси, її кількість, яка наноситься на пробу матеріалу 

однакова, тобто 10 см3, що зумовлює проведення досліджень при різних умовах, 

оскільки тиск реагенту на одиницю площі зразка буде залежати від указаних фізико-

хімічних показників. Окрім цього, фільтрувальний папір, в разі визначення індексу 

проникання по відношенню до мінеральних кислот, буде руйнуватися (процес 

гідролізу), змінюючи свою вихідну масу в залежності від концентрації реактиву, що 

буде приводити до неточностей при зважуванні. Якщо хімічна речовина летка, 

наприклад, соляна або азотна кислоти, то проведення експерименту практично не 

можливе, тому що їх газова фаза, процес дифузії якої передує перед рідкою фазою, не 

буде зафіксована рекомендованим гравіметричним способом. Окрім указаного, є ще 

метод визначення проникності матеріалів в агресивних середовищах (ГОСТ 12.4.218-

2002,ITD), який описаний в ДСТУ ГОСТ 12.4.218:2004[6]. 

Згідно умов, пробу матеріалу круглої форми з допомогою шайби і притискної 

гайки закріпляють в стакані лицевою стороною до верху, а під її зворотну сторону 

підкладають фільтрувальний папір і установлюють зверху на касету кільцевих 

електродів, які підключені до тераомметра, який в свою чергу підключений до 

потенціометра типу КСП-4.Якщо проникність матеріалу визначають по відношенню до 

агресивної  рідини у вигляді крапель (не менше трьох крапель в різних місцях на площі 

проби), чи об’єму, то це повинно бути передбачено в нормативному документі на 

матеріал. Коли агресивна рідина, або її пари проникають через товщу проби, то вони 

контактують з фільтрувальним папером, завдяки чому відбувається зміна величини 

його питомого поверхневого електричного опору в порівнянні з вихідним значенням, 

що фіксується на стрічці потенціометра точкою згину потенціометричної кривої. 

Якщо проаналізувати цей спосіб, то одним із недоліків слід віднести недостатню 

точність визначення моменту проникнення агресивної рідини, а якщо взяти до уваги її 
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пари, то провести дослідження практично не буде можливо із-за відсутності 

чутливості. 

Причиною в цьому є касета кільцевих електродів, яка призначена для 

вимірювання опору всієї поверхні проби і повинна бути щільно до неї притиснута з 

силою 150 кПа в разі дослідження матеріалів з полімерним покриттям, або с силою 280 

кПа, коли вивчається штучне трикотажне хутро, але ці умови відсутні в даному 

способі. Окрім цього, для того, щоб фільтрувальний папір виконував роль індикатора 

моменту проникнення, то він повинен по всій площі бути миттєво зволожений 

дифузантом, який проник через товщу матеріалу. Ця умова необхідна для того, щоб 

тераомметр зафіксував на стрічці КСП-4 зміну величини поверхневого електричного 

опору фільтрувального паперу в порівнянні з його вихідними даними. Указані недоліки 

проявляються і при локальному проникненні і при дослідженні дифузійних процесів 

летких агресивних середовищ. 

Висновки 

Таким чином, проведений аналіз літературних джерел свідчить про наявність 

актуальної проблеми відносно вивчення захисних властивостей текстильних 

матеріалів, які використовуються при виготовленні спеціального одягу. 
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ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ЕРГОНОМІКИ, ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ У 
ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИЗАЙНЕРА 

 
О.В.КАРДАШ, докт.техн.наук 

О.О.КАРДАШ, менеджер-економіст 
Київський  національний університет технологій та дизайну 

 
Розглянуто існуючий стан ергономічних досліджень щодо творчої роботи дизайнера. 

Сформульовано і розглянуто проблему міри та її відображення в дизайні. Наголошено на аспектах 
творчої діяльності як результату психічних процесів. Надано характеристики поняття 
утилітарності. Визначено, що базисними в поняттях естетичності та утилітарності, крім 
культурологічних, є характеристики технологій (технік). Наголошено на питаннях дизайнерського 
менеджменту.  

 
Існуюче наукове та методологічне забезпечення ергономіки направлено в 

основних положеннях на характеристику предметів діяльності та процесів з боку їх 

впливу на людину-оператора та з’ясування  факторів цього впливу [1 - 4]. У тому числі, 

до цих факторів відносять «людський фактор» та такі, які спричиняють ситуації, що є 

небезпечними для праці і життєдіяльності. Також виконується визначення параметрів і 

вимог безпеки щодо проектування обладнання та предметів побуту, яке відповідає 

певним антропометричним характеристикам, психічним та фізіологічним можливостям 

людини, у тому числі, щодо дії кольору на людину [4]. У той же час розглядаються 

психічні аспекти діяльності, які спонукають людину-оператора до образного мислення, 

що може бути передумовою творчості у виробничих процесах. Однак, ці аспекти цікаві 

також і в напрямках визначення творчих основ у роботі дизайнера, що до цього часу 

мало лише дотичні свідчення, як правило, у посібниках з науково-технічної творчості, 

де розглядаються питання активізації пошуків у досягненні результату на основі 

методів логічного узагальнення, науково-технічного синтезу та «інсайту» ( insight, 

англ. – проникнення, спалах) – як  миттєвого променя щодо шляху розв’язання 

науково-технічного питання. Останнє є результатом психічних процесів, і тому вимагає 

більш повного їх визначення, хоча б з огляду на проблематику теорії і практики 

дизайну та методології його навчання. 

Об’єкт та методи дослідження 

В сучасних ергономічних уявах [3] має місце поняття паттернів. Паттерн –

(pattern, англ. - зразок, модель, стиль) – складне сполучення сенсорних стимулів, яке 

сприймається людиною як член деякого класу об’єктів. Для середовища це деякий 

приклад тривимірного простору, або ж зразка середовища, який відноситься до певного 
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класу, типу, інваріанту та який підлягає формалізації. З позиції гештальтпсихології 

розглядається паттерн у порівнянні з еталоном або ж упізнається за прототипом.    

Прототип же трактується як абстрактний набір стимулів, який відтворює 

множину подібних форм одного і того ж паттерна. Процес пізнання паттерна вміщує 

два етапи: отримання інформації про ознаки; отримання інформації про відносини між 

ознаками. Існуюча теорія формування прототипів вміщує теоретичні моделі, в яких: 

прототип – це абстракція, яка зберігається у пам’яті та яка відображає центральну 

тенденцію деякої категорії; використовується поняття густини ознак – прототип  

відображає моду або сполучення ознак, яке найбільш густо зустрічається. Тут прототип 

– це «синонім» найкращих екземплярів з деякого набору паттернів, або прототип – це 

паттерн, який вміщує ознаки, які належать деякому набору екземплярів та які найбільш 

густо зустрічаються. Тут слід нагадати про існування теорій аналогії та подібності, які 

повинні бути теоретичною основою новітніх теорій. Також зауважується, що 

інформація про ознаки паттерна зберігаються краще, ніж інформація про 

співвідношення ознак. Однак, слід зауважити, що поняття паттернів та теорія 

прототипів можуть бути тільки продукуючою основою щодо створення образу-мети. 

Постановка завдання 

Слід наголосити на таких трьох основних положеннях ергономіки у дизайн-

процесах: розробка та визначення ергономічних показників щодо проектного процесу і 

дизайн - об’єктів; психологічні основи у діях оператора, які впливають на якісні 

показники роботи технічної системи і від яких залежить безпека людини під час її 

функціонування; визначення ергономічних показників щодо питань психології у 

творчій роботі дизайнера як окремих рівнів діяльності, що мають свої характеристики і, 

в той же час, є суттєво взаємопов’язаними. Якщо перші два положення мають свою 

методологію, то третя досить проблематична. Її можна сформулювати як проблему 

міри та її відображення у дизайні.  

Ця проблема є настільки об’ємною, що охоплює методологію і практику 

дизайну, і тому вимагає свого більш певного визначення. 

Результати та їх обговорення 

Вказану проблему можна диференціювати за методологічними та проектними 

принципами, а також методологією психології сприйняття. Розглянемо ці питання.  

Творчий досвід дизайну свідчить про те, що естетична та утилітарна його 

складові мають певні обмеження. Якщо  першу розглядають за умови міри краси, то  
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другу – міри споживання. Для першої та другої шляхи їх досягнення попередньо не 

обумовлені та, як не прикро, не визначені. Тому на творчий пошук витрачається багато 

часу і саме тому виникає необхідність розгалуження понять дизайну, які до цього часу 

мали певну скупченість. Наприклад, таке поняття, як культурологія, має статичний 

характер історичного зразка, який використовується у її пропедевтиці. Крім того, міра 

споживання характеризується функцією речі, однак обсяг функціонального 

призначення може бути значно збільшений завдяки виробничим технологіям. При 

цьому, саме завдяки цим технологіям, речі надається соціально-культурне значення. 

Тому поняття утилітарності  як поняття тільки корисного використання [utilis, англ.] 

межує з поняттям вузького практицизму. Однак, є й інше його тлумачення – 

прикладне, що надає можливість обумовити та визначити зв’язки об’єкту дизайну. Ще 

один смисл цього поняття – вигода, що обумовлює не тільки економічні, а й технічні 

показники, наприклад, “high tec”. Тому слід наголосити, що базисом понять 

естетичності та утилітарності об’єкту дизайну є поняття культурології (з 

гносеологічними характеристиками) як методології аналізу та визначення шляхів 

досягнення певного естетичного рівня, з одного боку, та технологій (технік) 

мистецтв, з другого. Тому у проектних принципах можна визначити таку логічну 

формулу: міра споживання культурологічно обґрунтована і досить вагомо залежить від 

міри технологій. Тут є питання менеджменту та маркетингу, що полягає у суті 

навчання мірі споживання, бо міра технології є динамічною категорією, вона 

змінюється відповідно до кроків технічного прогресу. Це питання підлягає розгляду у 

дизайн-менеджментному та дизайн-маркетинговому визначенні.  

Тепер розглянемо більш ретельно психологічний бік цього питання. Основна 

проблема лежить у просторі створення мети-образу. Це у ергономіці трактується як 

якісний, змістовний аналіз щодо виробничого кінцевого результату діяльності. У 

творчій роботі дизайнера це також бажаний кінцевий результат – відтворення художніх 

ознак образу у дизайн-об’єкті. При цьому, у якості ідеального результату визначається 

мета як образ, який виступає  його передумовою. Як наголошується у [1, 2], образ-мета 

– це специфічне явище випереджаючого відображення. Зважуючи на те, що 

відображення є особливістю людської психіки, ця проблема окреслює завдання творчої 

діяльності.  

Слід зауважити, що психічний образ є системним утворенням, тому 

характеризується багатомірністю та багаторівневістю. При цьому вважається, що його 
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основними рівнями є рівні відображення – сенсорно-перцептивний та уявлень, а 

вербально-логічний може його доповнювати. Образ є інтеграцією усіх видів відчуття, 

які мають таку назву: сенсорні модальності – зорові, слухові, чуттєві, при цьому 

ведучими є зорові. При певних умовах можливе виникнення суперечностей між 

сенсорними рівнями відображення, що створює ситуацію спотворення предметного 

змісту образу: ілюзію сприйняття, неправдиві образи. Оскільки мета діяльності 

виступає у формі образу, то порівняння поточної ситуації з образом-метою є 

найважливішим компонентом у психічній регуляції. Тобто, на цьому рівні образ-мета 

вже повинна мати своє визначення. Однак, образ-мета може мати також багаторівневий 

характер, який залежить від суб’єктивних і об’єктивних чинників.  

Відомі три основних рівня відображення: сенсорно-перцептивний, уявлень, 

вербально-логічний. Перший цікавий тим, що у сприйнятті відображаються не тільки 

окремі об’єкти, але й зміни, які відбулися у попередній інтервал часу, а також тенденції 

подальших змін. Тобто, можливе включення процесу антиципації, який у цьому 

випадку можна розглядати як психічний процес передбачення, прогнозування та 

упередження подій. Другі цікаві тим, що вони є зв’язуючою ланкою між сприйняттям 

та мисленням, але вони також вміщують коло таких психічних явищ: відображення; 

образна пам'ять; послідовні, яскраві образи, що запам’ятовуються, і які є вторинними 

по відношенню до безпосередньо діючих зовнішніх предметів і явищ на органи 

сприйняття. Фундаментальним є те, що уявлення формуються у процесі багатократного 

сприйняття із селекцією ознак об’єкта, фіксацією суттєвих і відсіюванням випадкових. 

Це може бути дієвим як у навчальній практиці, так і у безпосередньо виробничій. Це 

також дозволяє використати таку особливість уявлень, як панорамність у розумінні 

виходу за межі ситуації. Тут можливі масштабні перетворення, розчленування та 

об’єднування об’єктів, їх комбінування, прискорення або уповільнення часу. Третій 

рівень – це рівень понятійного мислення, яке охоплює соціально-опосередковане 

відображення – суб’єкт творчості оперує поняттями та методами мислення, які 

склалися у суспільній практиці. Зміна умов сприйняття, кількості і якості інформації 

будуть сприяти тому, що цей рівень - понятійного мислення, найбільш повно буде 

реалізовувати випереджаюче відображення.  

Як вказується у  [1, 2], існуючі концепції якісного, змістовного аналізу 

діяльності є більш вагомими  за концепцію її формального представлення за рахунок 

визначення психічних процесів, які регулюють діяльність. Однак, і ці концепції є 
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досить аморфними, нечіткими у описі діяльності, суб’єктивні у виборі її компонента та 

рівнів. А це не дозволяє виконати її формалізацію, представити її у динаміці. Тому 

аналіз виконується за домінуючим компонентом або рівнем, з яких найбільш цікаві 

приклади щодо діяльності дизайнера є такі: сенсорно-перцептивні у наглядача, образні 

у льотчика (уява польоту, фігур пілотажу задається не тільки показаннями приладів), 

своєрідність творчого мислення та прийняття рішень у шахматиста або ж у оператора 

при пошуку причин несправності в техніці. Таким чином, можна констатувати, що 

діяльність дизайнера, хоча і не ускладнена непередбаченими ситуаціями, такими, як, 

наприклад, відмова складної техніки, яка обтяжена загрозою людському життю, і, в той 

же час, вимагає певної мобілізації у творчому пошуку та відрізняється декількома 

домінуючими або провідними компонентами. Тому розглянемо поняття антиципації як 

необхідної компоненти у діяльності дизайнера. Вона характеризується такими рівнями: 

субсенсорний (підсвідомий); сенсомоторний; перцептивний; уявлень; вербально-

логічний. Якщо перші два – це рівні реалізації, то наступні – рівні організації та 

реорганізації, масштабних перетворень, узагальнень і абстракцій, логічних прийомів та 

рахівних операцій. Вербально-логічний рівень має велику значущість при розробці 

знакових систем як засіб відображення суттєвих зв’язків і відносин між явищами 

об’єктивної дійсності. 

Виникає питання, як же узгоджуються ці рівні з регулятивною функцією 

психіки, яка впливає на творчі процеси. Базовим є те, що зовнішнє оточення та його 

зміни впливають на внутрішні зміни, власне, об’єкта творчості - суб’єктивні у 

психічному відображенні, та мають зміст і образну форму з певними ознаками 

предметів чи подій. Суттєві з них людина намагається оцінити та зрозуміти. А це 

означає певну вибірковість з суб’єктивною оцінкою значущості думки-форми чи 

образу-форми. Слід зауважити, що це рівень антропоморфної рефлексії – він найбільш 

значущий для існування людини і немов би затуляє інші. Для цього рівня дуже 

важливим є база уявлень, яку можна назвати життєвою, у тому числі, практичним, 

науковим, творчим досвідом чи багажем.  

Але де та межа, за якою можна окреслити менш значущі, але теж важливі рівні: 

норма, стиль, мода (ось де місце існування паттернів). Мабуть, це залежить від 

мотивації як інтегрального підсумку подразників щодо свідомого напрямку пошуку 

кінцевого результату, яка, наприклад, може характеризуватися рівнем фаховості або ж 

престижністю, нарешті, виробничими вимогами, які спонукають до творчого пошуку.  
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Як визначити значущість події або ж зміни, які характеризують її показники у 

якості невідповідності між психічним відображенням та об’єктивною дійсністю для 

дизайнера? Або, як узгодити виклик часу щодо створення дизайн-об’єкту і 

потенційними можливостями щодо його створення? Тут дизайнер немов би «хворіє» 

творчою задумкою, підсвідомо  виношуючи ознаки образу-мети. Для зручності 

багатобарвність форм пізнання у цьому процесі зведено до таких: невизначеності – 

переважання невідомостей, новизни, неповноти знань; неоднозначності – необхідність 

вибору з деякого набору відомих варіантів (паттернів); труднощі – коло обмежень у 

реалізації окремих психічних процесів – неможливість чітко побачити, ясно почути, 

твердо вирішити, точно згадати, здогадатися, порахувати, оцінити і т.п. У цьому 

випадку  можна скористатися моделями теорії прототипів як основи, за якою можна 

або отримати, або ж продукувати відсутні чи додаткові свідчення.  

Тобто, є можливість застосування теорії комбінаторики як засобу створення 

образу-мети! Або можна розглядати рівень прототипів як рівень своєрідної 

технологічної майстерні у реалізації ще крихкого отриманого, можливо, навіть 

внаслідок інсайту, образу-мети. 

 Висновки  

1. Визначено пріоритетні напрямки ергономіки у творчій діяльності дизайнера. 

До базису понять естетичності та утилітарності об’єкту дизайну входять культурологія 

(з гносеологічними характеристиками) як методологія аналізу та визначення шляхів 

досягнення певного естетичного рівня та технології (техніки) мистецтв.  

2. У сформульованій проблемі міри та її відображення у дизайні 

охарактеризовано психічні процеси, які лежать в основі регулятивних процесів у 

творчій діяльності дизайнера. Відповідно до творчого дизайн-процесу поняття 

менеджменту має розгалуження щодо споживчих характеристик дизайн-об’єктів.  
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УДК 675.046 
 
 

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІУРЕТАНБАРВНИКІВ З ДЕРМОЮ ШКІРИ 
 

Е. Є. КАСЬЯН 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 

Якість покриття на шкірі, особливо такі важливі його показники як адгезія, 

стійкість до мокрого тертя та багаторазового вигину тощо, багато в чому визначаються 

характером і інтенсивністю взаємодії між полімерним плівкоутворювачем і 

структурними елементами дерми. Звичайно, за наявності в структурі дерми значної 

кількості реакційноздатних груп, привнесених під час виконання дубильних та 

післядубильних процесів, ефективність взаємодії буде залежати від природи й 

структури полімерних оздоблювальних матеріалів.  

Різноманіття функціональних груп у ланцюгах поліуретанів створює широкі 

можливості для утворення міжмолекулярних зв’язків різної енергії та хімічної природи 

− від водневих до ван-дер-ваальсових. При використанні для структурно-хімічної 

модифікації поліуретанів хімічних речовин з набором різноманітних функціональних 

груп, наприклад, азобарвників, вірогідність утворення таких зв'язків зростає.  

Ефективними оздоблювальними матеріалами є забарвлені поліуретанові 

плівкоутворювачі або поліуретанбарвники (ПУБ), створені з використанням 

олігомерної складової та азобарвників [1].  

З метою виявлення характеру й інтенсивності взаємодії між забарвленим 

полімерним плівкоутворювачем і дермою шкіри проведені ІЧ-спектроскопічні 

дослідження полімерних плівок, отриманих з дисперсій ПУБ, розчину хромованого 

желатину (ЖХ) як моделі колагенової структури шкіри, та продуктів їх взаємодії. Для 

дослідження вибрані забарвлені поліуретани з вмістом барвника барвахрому 

коричневого Ж 1, 5, 10 % та аніонного темно-зеленого з вмістом 1 %. 

Найбільш характерне поглинання у спектрах хромованого желатину міститься в 

інтервалах частот 3200-3600 см-1 та 1160-1500 см-1 (див. таблицю). Перша область 

відповідає валентним коливанням асоційованих NH2, NH та OH-груп. Друга область 

пов’язана з карбонільним поглинанням і деформаційним коливанням NH-груп, зокрема 

аміно-, іміногруп та гуанідінових угрупувань.  

Інтервал 1000-1220 см-1 поєднує плечі 1060 і 1085 см-1 і смуги 1130 і 1150 см-1, 

характерні для груп SO4
2−, смугу 1180 см-1 − карбоксильної групи та смуги 1105 см-1 і 
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1200-1220 см-1, що вказують на маятникові коливання груп NH3
+. 

ІЧ-спектроскопічний аналіз забарвлених поліуретанів підтвердив наявність у їх 

складі функціональних груп C=O, NH та ОН, які утворюють в структурі полімерів 

амідні, сечовинні та уретанові зв’язки, а також ароматичних та аліфатичних радикалів 

(див. таблицю).  

У високочастотній області спектрів ПУБ спостерігаються чіткі інтенсивні смуги, 

що свідчить про наявність валентних коливань асоційованих груп NH, привнесених в 

структуру ПУБ за рахунок азобарвників, які приймають участь у водневих зв'язках. 

В низькочастотній області спектрів забарвлених поліуретанів присутні характеристичні 

смуги коливань Амід I, Амід II та Амід III, що, головним чином, характеризують 

асиметричні та симетричні валентні коливання OCN-груп. Детальніше досліджувані 

поліуретанбарвники описані в роботах [2, 3]. 

Для оцінки хімічної взаємодії ПУБ й ЖХ проведено порівняльний аналіз 

оптичної густини смуг поглинання забарвлених поліуретанів, хромованого желатину й 

продуктів їх взаємодії з використанням методу внутрішнього стандарту. Стандартними 

смугами вибрані для частот 4000-2500 см-1 смуга 2950 см-1, а для частот 1900-400 см-1 − 

1490 см-1, що характерні для валентних і деформаційних коливань СН-груп ланцюга 

СН2.  

В усіх спектрах продуктів взаємодії ЖХ і ПУБ (див. таблицю) проявляється 

інтенсивне зростання оптичної густини смуг поглинання в області високочастотних 

коливань, особливо в інтервалах 3400-3600 см-1 та 3200-3400 см-1, що характеризують 

валентні коливання асоційованих груп ОН і NH. Причому, зростання вмісту барвника в 

ПУБ та кількості активних груп у його молекулі призводить до помітного збільшення 

оптичної густини поглинання в продуктах взаємодії.  

До того ж, спостерігається зміщення максимумів оптичної густини у 

високочастотну область у продуктах взаємодії по відношенню до спектрів хромованого 

желатину та ПУБ. Очевидно, що такі прояви характерні для водневих зв’язків, в 

утворенні яких можуть приймати участь групи ОН і NH желатину і ПУБ. 

У низькочастотному інтервалі смуг поглинання найважливішу роль відіграють 

амідні смуги, особливо Аміди I і III. Так, смуга 1645 см-1, що характеризує Амід I  у 

ЖХ, у спектрі продукту взаємодії зміщується до 1660 см-1, і проявляється слабо, її 

оптична густина зменшується майже вдвічі. Аналогічно, зменшується інтенсивність 

смуги 1730 см-1 (Амід I у ПУБ), у всіх спектрах продуктів взаємодії вона зміщується до 
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1750 см-1 і оптична густина її теж помітно знижується. Тобто, у цій області спектрів 

продуктів взаємодії превалюють амідні групи забарвлених поліуретанів, хоча вміст 

ПУБ у продуктах взаємодії складає лише 20 % маси хромованого желатину. Очевидно, 

що вільні карбонільні групи хромованого желатину та ПУБ переходять у зв’язаний 

стан, що й проявляється смугою 1750 см-1.  
Таблиця 1 – Зміна оптичної густини у спектрах поліуретанбарвників 

Оптична густина , D/D0 

 
Частота, см-1 
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3570-3620 OH 0,59 0,59 0,68 0,47 0,54 0,51 0,65  0,73 
3490-3550 OH… OH 0,71 0,63 0,72 0,5 0,57 0,56 0,74 0,85 
3445-3460 OH... OH 0,82 0,68 0,64 0,54 0,43 0,57 0,81 0,88 
3345-3400 NH зв. 0,86 0,66 0,71 0,55 0,56 0,61 0,83 0,90 
3300-3320 NH+H зв. - 0,64 0,72 0,52 0,59 0,60 0,75 0,82 
3230-3280 NH зв. 0,88 0,61 0,66 0,48 0,52 0,57 0,78 0,8 
1730-1740 C=O незв. Амід I 0,13 1,23 0,63 1,01 0,49 0,79 0,71 0,79 

1645 C=O Амід I 1,22 0,55 1,16 0,61 1,03 0,54 0,70 0,72 
1610-1620 R−NH−R` 1,09 0,82 0,80 0,84 0,79 0,98 0,64 0,65 
1530-1570 NH+CN Амід II - 1,52 1,17 1,01 0,93 0,98 1,02 1,12 
1240-1265 CN+NH Амід III 0,88 2,58 1,5 1,71 1,21 2,00 1,34 1,50 
1150-1170 SO4

2−  0,86 - 1,21 - 1,11 - 1,56 1,48 
1115-1140 C−O−C 1,21 4,21  3,12 1,75 2,44 2,12 3,45 3,85 

1080 R−SO3Н - 2,0 - 0,67 - 1,61 2,67 3,11 
1060-1085 SO4

2−; S=O 1,16 1,37 2,17  - 1,67 1,13 1,71 2,10 
960 NH 0,32 0,53 - - - 0,41 0,46 0,64 

 

Смуги Аміду III, що характеризують активність груп NH в полімерах, також 

зміщуються з 1265 см-1 в хромованому желатині та 1245 см-1 в ПУБ до 1260 см-1 в 

системах ЖХ−ПУБ. Їх інтенсивність також помітно знижується, що може свідчити про 

вірогідну взаємодію іміногруп. Аналогічно себе поводять смуги Аміду II, у яких 

спостерігається зміщення з 1540 см-1 до 1560 см-1 та зменшення оптичної густини. 

Цікавим є також спектральний діапазон 1000-1200 см-1, де проявляються 

інтенсивні коливання простої ефірної  групи ПУБ та сульфогруп хромованого 

желатину. Так, при взаємодії ЖХ із ПУБ спостерігається різке збільшення оптичної 

густини ефірних смуг 1140 см-1, їх розширення та зміщення піків до 1125-1130 см-1. 

Також, відбувається активізація коливань сульфогруп, про що свідчать виразні плечі 

1150-1170 см-1 і 1060-1080 см-1, які слабко проявляються в ЖХ і практично відсутні в 
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спектрах чистих ПУБ. Здатність до взаємодії простих ефірних груп також 

підтверджується зростанням їх оптичної густини у смугах 1105 см-1 і 980 см-1. 

Слід відмітити, що присутність у складі ПУБ барвника аніонного темно-

зеленого у порівнянні з барвахромом коричневим Ж інтенсивніше впливає на зміну 

оптичної густини продуктів взаємодії ЖХ−ПУБ, що можна пояснити наявністю в 

структурі барвника аніонного темно-зеленого більшої кількості функціональних груп, 

здатних до взаємодії (трьох ОН-груп, двох SO3H, груп NH2, NH, NO2), ніж у складі 

барвахрому коричневого Ж (груп ОН, СООН, NH та SO3H). Аналогічно, більший 

вміст азобарвника в структурі ПУБ сприяє зростанню кількості активних центрів 

взаємодії, що, відповідно, відображається на інтенсивності зміни оптичної 

густини  у спектрах продуктів ЖХ−ПУБ. 

Враховуючи структурні особливості будови ланцюгів ЖХ і ПУБ та реакційну 

здатність їх функціональних груп, можна висловити певні міркування про характер 

взаємодії між компонентами досліджуваних систем. 

Незв’язані карбонільні групи, що містяться в ланцюгах ПУБ, здатні утворювати 

водневі зв’язки типу С=О...N−H з групами NH білка, присутніми в структурі желатину, 

про що свідчить збільшення оптичної густини зв’язаних NH-груп при 980 см-1 та 3200-

3400 см-1. Також, карбоніли хромованого желатину можуть утворювати аналогічні 

зв’язки з NH-групами ПУБ, що підтверджується зниженням оптичної густини смуги 

1610-1620 см-1 в продукті ЖХ−ПУБ. Іміногрупи білка теж  можуть утворювати водневі 

зв’язки N−H...О−Н з гідроксильними і карбоксильними групами ПУБ, привнесеними за 

рахунок азобарвників, що також підтверджується зростанням оптичної густини смуг 

поглинання 3200-3400 см-1 та 3400-3600 см-1  (див. таблицю). 

Незв’язані карбонільні групи здатні координуватись у внутрішню координаційну 

сферу хромового комплексу, витісняючи звідти сульфогрупи, про що свідчить істотне 

зростання оптичної густини їх смуг поглинання 1080 см-1 та 1160 см-1. Координовані у 

внутрішню координаційну сферу групи С=О можуть утворювати координаційні зв’язки з 

іонами Cr3+, а вивільнені сульфогрупи − взаємодіяти з воднемісткими функціональними 

групами хромованого желатину з утворенням водневих зв’язків.  

Прості ефірні групи С−О−С можуть взаємодіяти з ОН-групами хромових 

комплексів, що також підтверджується зростанням оптичної густини смуги 3400-

3600 см-1 та значним зростанням − 1140 см-1. З хромовими комплексами можуть також 

взаємодіяти карбоксильні та гідроксильні групи, присутні в структурі ПУБ. 
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Отже, найбільш вірогідним є утворення водневих зв’язків між функціональними 

групами хромованого желатину і ПУБ; витіснення карбонільними групами сульфогруп 

та взаємодія простих ефірних груп з хромовими комплексами. 

За результатами ІЧ-спектроскопічних досліджень можна запропонувати наступну 

схему взаємодії поліуретанбарвників зі структурними елементами лицьової поверхні 

шкіри: 
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де: R – передполімер; R1 – подовжувач діамін; D – азобарвник;  R’, R”, Б – 

поліпептидні фрагменти колагенового ланцюга. 

В результаті нанесення на хромовий напівфабрикат покривної плівки на основі 

поліуретанбарвників запропонований механізм взаємодії є цілком вірогідним, 

враховуючи активність у структурі напівфабрикату не лише функціональних груп білка, 

як у желатині, а також активних груп, привнесених барвниками, наповнювачами та 

жирувальними препаратами. 

Виникнення додаткових зв’язків між забарвленими поліуретановими 

плівкоутворювачами та структурними елементами дерми має позитивно вплинути на 

фізико-механічні та експлуатаційні показники покриття, зокрема на його адгезію до 

шкіри, стійкість до механічних впливів та довговічність, а також на загальну якість 

готових шкір. 
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УДК 675.026.2 

 

НАНОКОМПОЗИЦІЙНІ ГІДРОФОБНІ МАТЕРІАЛИ  У ВИРОБНИЦТВІ 
ШКІР ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ 

 
О.Р. МОКРОУСОВА 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

Запропоновано нанокомпозиційні гідрофобні матеріали на основі модифікованого бентоніту, 
природних жирів, масел, олеїнової кислоти та домішок парафіну або вазелінового масла. Встановлено 
ефективність використання запропонованих матеріалів для отримання шкір з хорошими гігієнічними 
властивостями та підвищеною стійкістю до намокання і водопромокання 

 
З кожним роком у загальному переліку готової продукції шкіряних підприємств 

збільшується частка випуску натуральних гідрофобних шкір. Після практично повного  

виключення юхтових шкір із шкіряного виробництва, дуже актуальним є розробка 

гідрофобних матеріалів для отримання шкір з достатніми експлуатаційними 

властивостями та високою водостійкістю. Як правило, підвищення гідрофобності шкір 

досягається під час післядубильних процесів і може виконуватися суміщенно з 

процесами додублювання-наповнювання, жирування або як самостійний процес.  

В практиці існують способи емульсійного жирування-гідрофобізації шкіряного 

напівфабрикату шляхом введення кремнійорганічних та фторорганічних сполук [1,2].  

Застосування кремнійорганічних сполук підвищує водостійкість готових шкір, але не 

достатнє зв’язування їх зі структурою дерми приводить до швидкого старіння шкір та 

зміни їх властивостей з часом. Використання фторорганічних сполук (октофтортолуолу 

С7F8 в кількості 0,2-1,0% від маси струганого напівфабрикату) у суміші з синтетичним 

жиром, сульфованим риб’ячим жиром, пастою ВНІІЖ та веретенним маслом частково 

сприяє підвищенню водостійкості, але, враховуючи токсичність октофтортолуолу та 

складність його синтезу, спосіб не знайшов широкого застосування у шкіряній 

промисловості.  

Враховуючи вищезазначене, слід відмітити, що все ж таки найбільш 

поширеними залишаються способи жирування-гідрофобізації з використанням 

гідрофобних жирувальних матеріалів на основі синтетичних жирних кислот ( фракція 

С9-С25) та їх мил [3]. В даному випадку, для виконання емульсійного виду жирування 

актуальним є вибір емульгатору. Застосування поверхнево-активних речовин при 

цьому передбачає включення у жирувально-гідрофобний склад гідрофільних домішок, 

що заздалегідь обумовлює зниження водостійкості готових шкір. Також використання 

великої кількості карбонових кислот та їх мил через високу в’язкість жирувальної 
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композиції зменшує ступінь зв’язування її складових компонентів з волокнами дерми, 

що теж знижує ефект гідрофобності. 

В зв’язку з цим перспективним є розробка нового гідрофобного складу з 

застосуванням твердих емульгаторів на основі високодисперсних мінералів типу 

бентонітових глин. Особливість їх використання полягає в кристалічній будові 

основного мінералу – монтморилоніту, який у водневому середовищі під дією 

натрієвих солей здатен самодиспергуватись до наночасток розмірністю 30-50 нм [4].  

Наночастинки монтморилоніту, володіючи високою сорбційною поверхнею, здатні 

після модифікації виступати у ролі емульгатору для гідрофобних жирувальних складів, 

підвищувати їх агрегативну стійкість та сприяти кращій дифузії у структуру дерми. 

Постановка завдання  

Мета даної роботи полягала у розробці складу для емульсійного жирування-

гідрофобізації хромового напівфабрикату та встановлення ефективності його 

використання у виробництві гідрофобних шкір для верху взуття. 

Об’єкт та методи дослідження 

Об’єктом даної роботи є дослідження процесу жирування-гідрофобізації 

хромового напівфабрикату нанокомпозиційними гідрофобними матеріалами на основі 

модифікованого бентоніту.  

В якості жирувальних матеріалів були використані природні жири та масла 

(соняшникова олія, риб'ячий жир та яловичий жир), синтетичні жири, парафін, 

вазелінова олія та олеїнова кислота [5]. Варіанти складу жирувальних композицій 

приведені в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Варіанти жирувально-гідрофобних нанокомпозицій, % маси 100%-ої суміші 
Варіанти жирувальних сумішей Склад для жирування-гідрофобізації  

шкіряного напівфабрикату 1 2 3 4 5 6 
- соняшникова олія 
- риб'ячий жир 
- яловичий жир 
- синтетичний жир* 
- олеїнова кислота 
- парафін 
- вазелінова олія 

18,5 
- 
- 
- 

5,0 
1,5 
- 

- 
18,5 

- 
- 

5,0 
1,5 
- 

10,0 
- 

8,5 
- 

5,5 
1,5 
- 

18,5 
- 
- 
- 

5,0 
- 

1,5 

10,0 
- 

8,5 
- 

5,0 
- 

1,5 

- 
- 
- 

18,5 
5,0 
- 

1,0 

Бентоніт 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 
Карбонат натрію 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 
Алюмокалієві галуни 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 
Вода 66,2 66,1 64,0 66,2 64,5 66,6 

*- в якості синтетичного жиру було використано – етиленгліколієві ефіри синтетичних жирних 
кислот 
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Приготування нанокомпозиційних гідрофобних матеріалів полягало у 

диспергуванні бентоніту карбонатом натрію та його подальшій модифікації 

алюмокалієвими галунами, після чого модифікований бентоніт змішували з олеїновою 

кислотою та іншими жирувальними матеріалами ( за варіантом складу композицій) при 

температурі 60-65ºС та обертанні до 300 хв-1.  

Отримані гідрофобні матеріали використовували під час емульсійного 

жирування струганого напівфабрикату хромового методу дублення товщиною 1,4-1,6 

мм, отриманого з сировини великої рогатої худоби, а саме бичини легкої, за діючою 

методикою ЗАТ «Чинбар». За варіантами складів для жирування-гідрофобізації були 

скомплектовані дослідні групи по 6 зразків у кожній розміром 80×140 мм. Емульсійне 

жирування-гідрофобізацію хромового напівфабрикату виконували після додублювання 

хромовим дубителем, нейтралізації бікарбонатом та форміатом натрію, промивання, 

додублювання-наповнювання рослинним дубителем каштану та акриловим 

наповнювачем Tergotan PMB («Clariant», Польща). Витрати жирувальних матеріалів 

запропонованих вище жирувально-гідрофобних композицій (рН жирувальної емульсії 

7,8-8,2) становили 7,0 % від маси струганого напівфабрикату (в перерахунку на 100%-

ий жир).  

Використання запропонованих гідрофобних композицій передбачає обов’язкове 

виконання двохстадійної фіксуючої обробки. Першу фіксуючу обробку виконували на 

відпрацьованій жирувальній ванні алюмокалієвими галунами з подальшим введенням 

мурашиної кислоти у кількостях відповідно  4,0-5,0%  та 0,6-0,8%  від маси струганого 

напівфабрикату. Наступну фіксуючу обробку виконували хромовим дубителем при 

температурі 40ºС, витрати Сr2O3 – 0,6-0,8%, від маси струганого напівфабрикату. 

Для встановлення ефективності гідрофобізації шкіряного напівфабрикату 

запропонованими жирувальними композиціями досліджували гігієнічні та 

експлуатаційні властивості отриманих шкір за методиками [6]. 

Результати та їх обговорення 

Дослідження  показників гідрофобних властивостей отриманих шкір 

представлені в табл.2.  
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Таблиця 2 
Показники гідрофобних та гігієнічних властивостей готових шкір 

 
Варіанти складу жирувальних сумішей Показники готових шкір 

1 2 3 4 5 6 
Водопромокання в динамічних 
умовах, хв. 

200 210 220 190 200 130 

Намокання в динамічних умовах за 
період промокання, % 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 

Водопроникність в статичних умовах, 
мл/см2 за год 

0,041 0,040 0,035 0,054 0,038 0,072 

Намокання в статичних умовах через 
2 год, % 

22 20 18 23 22 28 

Повітропроникність, см3/см2 за год 492 464 487 502 484 490 
Паропроникність, % 24 22 23 21 21 24 

 

За результатами показників отриманих шкір слід відмітити, що жирування-

гідрофобізація шкіряного напівфабрикату запропонованими композиціями з 

використанням натуральних природних жирів та масел у суміші з гідрофобними 

домішками парафіну та вазелінової олії (варіант 1-5) дозволяє отримати гідрофобні 

шкіри з достатньо високими водостійкими властивостями. Найвища стійкість до 

водопромокання у динамічних та статичних умовах характерна для готової шкіри у разі 

використання яловичого жиру в складі гідрофобної композиції. Найнижчі показники 

водостійкості досягаються для гідрофобних матеріалів на основі синтетичних жирів.  

Фізико-механічні показники готових шкір та їх хімічний склад відповідають 

вимогам стандарту (ДСТУ 2726-94) для шкір для верху взуття (табл.3).  
 

Таблиця 3 
Показники експлуатаційних властивостей готових шкір 

 
Варіанти складу жирувальних сумішей Показники готових шкір 

1 2 3 4 5 6 
Вимоги 
стандарту 

Волога, % 13,5 13,4 12,9 13,1 13,2 13,8 10-16 
Вміст речовин, що екстрагуються 
органічними розчинниками, % *  8,7 8,8 8,8 8,4 8,6 7,5 3,7-10,0 

Межа міцності при розриванні, 
МПа 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0 > 15,0 

Видовження при навантаження 10 
МПа, %  32,2 32,5 32,8 30,2 31,4 28,5 20-40 

*- в перерахунку на суху речовину 

Обробка бентоніту карбонатом натрію сприяє максимальному диспергуванню 

його часток в водневому середовищі, а наступне додавання алюмокалієвих галунів 

створює модифіковану систему, яка при подальшій взаємодії з олеїновою кислотою, як 

складовою жирувальної композиції, сприяє самогідрофобізації поверхні часток 
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бентоніту. Модифікований бентоніт також стабілізує жирувальну емульсію на основі 

природних жирувальних матеріалів і дозволяє уникнути їх модифікації шляхом 

введення гідрофілізуючих домішок з полярними -SO3Na, -OSO3Na, -COONa групами. 

До того ж, використання в якості емульгатора модифікованого бентоніту 

дозволяє знизити собівартість виробництва гідрофобних шкір та розширити сировинну 

базу для отримання емульгаторів. 

Висновки 

В роботі досліджено ефективність жирування-гідрофобізації шкіряного 

напівфабрикату нанокомпозиційними гідрофобними матеріалами на основі 

модифікованого бентоніту. Встановлено, що обробка бентоніту карбонатом натрію та 

модифікація алюмокалієвими галунами дозволяє використовувати його як твердий 

емульгатор для стабілізації жирувально-гідрофобних емульсій з природних жирів, 

масел та гідрофобних парафінових або вазелінових речовин. Використання 

запропонованих гідрофобних композицій дозволяє отримати шкіри з високими 

показниками стійкості до намокання та водопромокання, зберігаючи при цьому 

достатні гігієнічні властивості. 
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Р.А.МОРОЗ1, Н.І.ПОПП1, Л.І.ТЕБЛЯШКІНА2 

Мукачівський технологічний інститут1 
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В даній статті представлено  розробку математичної моделі повного факторного експерименту 
для прогнозування показників зносостійкості в залежності від структури тканини 

 
Стабільність збереження якості одягу в процесі експлуатації визначається, в 

першу чергу, показниками зносостійкості, яка є комплексною властивістю, що гарантує 

споживачу ресурс надійності виробів та збереження їх якісних характеристик. В 

цілому,  рівень якості і структура асортименту матеріалів, з яких виготовляються 

сучасні швейні вироби, не відповідають сучасним вимогам надійності, основна з яких – 

це здатність текстильних виробів надійно виконувати задані функції з максимальною 

ефективністю на даному проміжку часу, у визначених режимах та умовах їх 

експлуатації .   

 Надійність характеризується такими основними властивостями як 

формостійкість – здатність зберігати розміри і форму в процесі експлуатації та 

зносостійкість – опір матеріалів до руйнуючих факторів. До руйнуючих відносять 

різні фізичні, механічні, біологічні та хімічні зношуючі фактори, які можуть впливати 

на вироби окремо, або одночасно в різних комбінаціях залежно від умов експлуатації 

виробу [1].  

Якщо проаналізувати критерії зношування, що застосовуються  для оцінки 

зносостійкості, можна зробити висновок, що на зносостійкість матеріалів у виробі 

найбільше впливають механічні фактори. Адже при експлуатації виробів людина 

постійно рухається, внаслідок чого виникають тертя, розтягування, згини та 

деформація певних ділянок [2]. 

Огляд літературних джерел з питань зносостійкості та механічних властивостей 

текстильних матеріалів дозволяє стверджувати, що процес руйнування матеріалу під 

дією механічних факторів має циклічний характер і залежить не лише від величини 

діючого навантаження, але й від структури тканини. Виявлено також, що в області 

вивчення зносостійкості текстильних матеріалів накопичені значні теоретичні та 
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практичні дані, однак, внаслідок особливостей будови сучасних тканин, багато питань, 

які пов’язані з їх механічними властивостями, не мають достатнього розвитку. 

Простежується відсутність нормативно-технічної документації, яка регламентує їх 

характеристики та властивості. Стандарти, доступні для підприємств легкої 

промисловості не включають нормативи змін структури та властивостей текстильних 

матеріалів у процесі експлуатації. 

Малодослідженим є процес зношування вовняних костюмних тканин та вплив їх 

механічних властивостей на технологічний процес виготовлення виробів жіночого 

асортименту, оскільки більшість досліджень присвячена вивченню тканин даного виду, 

призначених для виготовлення виробів чоловічого асортименту. В той же час, 

нерозробленими є вимоги до рекомендованих показників зносостійкості сучасних 

текстильних матеріалів, а також методи їх прогнозування та  об’єктивної оцінки і 

контролю. Саме тому в даній роботі розглядається питання дослідження зносостійкості 

вовняних костюмних тканин з метою прогнозування їх показників.  

Отже, об’єктом даного дослідження є процес зношування, предмет 

дослідження – показники зносостійкості костюмних тканин вовняної групи. 

Для полегшення постановки задачі, а також надання результатам роботи більшої 

точності, достовірності та наочності, використано методи математичної статистики, а 

саме планування математичної моделі експерименту. Розрахунки проведено з 

допомогою ЕОМ, з використанням графічного редактора Excel. 

Постановка задачі  

Більшість досліджень у легкій промисловості полягають у вирішенні складних 

експериментальних задач, пов’язаних з прогнозуванням, оптимізацією властивостей 

матеріалів та розробкою раціональних технологічних процесів. Однією із важливих 

проблем, які на даному етапі потребують свого вирішення, є проблема 

ресурсозбереження, пов’язана з розробкою ефективних методів прийняття рішень на 

різних стадіях науково-дослідної роботи. В сучасних умовах, коли для більшості 

досліджень характерним є експериментальний підхід до вивчення об’єктів 

дослідження, методи прийняття рішень та методи планування і аналізу експерименту 

взаємозалежні. 

Планування експерименту потребує нового підходу до проведення випробувань, 

який є несумісним з традиційними методами експериментальної роботи, що 

супроводжуються значними затратами часу та можливостей, тому що залежності 
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розглядаються при умові, що вплив кожного фактора розглядається окремо при 

фіксованих значеннях інших факторів.  

Більш того, при виконанні повного об’єму випробувань протягом певного часу 

не  враховуються можливі при тривалих дослідженнях неконтрольовані зміни в якості 

використовуваних матеріалів чи в експериментальній установці. 

Недоліком звичайних методів досліджень є також той факт, що іноді 

залишаються невиявленими ефекти взаємодії факторів, які характеризують їх взаємний 

вплив. Додаткові труднощі виникають при математичній обробці результатів 

експерименту, так як це пов’язано з відсутністю необхідної інформації про його 

достовірність і важко зробити перевірку гіпотези про адекватність представлення та 

інтерпретацію отриманих результатів.  

Проведення досліджень з використанням математичних методів та планування 

експерименту дозволяє запобігти більшості труднощів, які є властивими традиційним 

методам і тому сприяють значному підвищенню ефективності наукової роботи. 

Отже, метою даної роботи є розробка математичної моделі експерименту для 

прогнозування показників зносостійкості досліджуваних тканин в  залежності від їх 

структури. Для досягнення поставленої мети визначеними є фактори, що впливають на 

процес зношування текстильних матеріалів та встановлені критерії, що визначають 

ступінь їх зносостійкості. Крім того, досліджено структурні показники та встановлено 

їх взаємозв’язки з характеристиками  зносостійкості. 

Результати та їх обговорення 

1.Проаналізувавши асортимент вовняних і напіввовняних текстильних 

матеріалів, з огляду на умови і особливості експлуатації сучасного одягу, встановлено 

основні вимоги до костюмних тканин даної групи, а саме: 

-  гігієнічність та відсутність негативного впливу на людину в  процесі 

експлуатації; 

- тривала функціональна відповідність при визначеному режимі експлуатації з 

максимально можливим збереженням початкових властивостей, тобто надійність та 

зносостійкість; 

- незминання та формостійкість у процесі носіння, після прання або хімічного 

чищення; 

- мінімальна  забруднюваність та легкість очищення; 

- відповідність естетичним вимогам. 
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2. Для оцінки зносостійкості матеріалів застосовують різні критерії зношування. 

До них відносяться: довговічність, або виносливість; зміна показників фізико-

механічних властивостей після визначеного періоду; зменшення маси, або товщини 

матеріалу; кількість видимих пошкоджень та їх розміщення на виробі тощо [2]. 

Фактори, які впливають на зносостійкість – їх кількість та характер взаємодії 

залежать від виду виробу та умов його експлуатації. Доцільно розглядати процес 

зношування як дію комплексу факторів, що впливають на виріб одночасно, тобто: дія 

світлопогоди, прання, хімічної чистки та процесу експлуатації. Але найвагоміше місце 

в цьому комплексі дій відводиться механічним факторам [2,5]. 

3. Для проведення досліджень взято вісім видів костюмних вовняних та 

напіввовняних тканин, технічні характеристики яких представлені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Технічні характеристики досліджуваних тканин 
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Тк1 вовна-100 0,60 31,2 208 285 240 30,3 16,8 48,45 55,24 76,91 крепове 

 Тк2 вовна-45 
ПЕФ-55 0,63 33 224 340 295 30,3 64,1 77,13 97,36 99,33 саржеве 

 Тк3 вовна-100 0,57 30,4 203 250 192 29,1 36,8 55,62 48,76 77,82 саржеве 

 Тк4 вовна-70 
ПЕФ-30 0,52 38,1 213 280 244 28,4

9 35,09 61,59 59,8 84,56 рогожка 

 Тк5 
вовна-49 
віскоза-49 
капрон-2 

0,50 29,8 198 226 178 24,9 63,7 46,49 58,56 76,21 саржеве 

 Тк6 
вовна-40 
віскоза-58 
капрон-2 

0,50 28,8 192 320 296 17,7 22,88 55,51 58,37 81,47 крепове 

 Тк7 

вовна-35   
бавовна-
55 
капрон-10 

0,64 35,4 236 225 195 52,9 36,2 67,46 48,36 83,19 ломана 
саржа 

 Тк8 вовна-30 
нітрон-70 0,65 37,2 248 190 195 62,9 56,2 46,51 46,68 71,49 полотняне

 

Враховуючи проведений аналіз основних вимог до зносостійкості костюмних 

вовняних тканин було встановлено значення відповідних показників міцності [2,5]. 

Дотримуючись умов проведення випробувань [3,4], досліджено показники 

зносостійкості і отримано результати, які представлені в таблицях 2– 3. 
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Таблиця 2  
Розривні характеристики досліджуваних тканин 

Номер 
зразка 

костюмно
ї тканини 

Розривне 
навантаження 

Рр, даН 

Розривне 
видовження lp, 

мм 

Питоме  
розривне 

навантаження 
Рпит, 

г
мH ⋅  

Розрахункове  
розривне 

навантаження 
Ррозр,  Н 

Відносне 
розривне 

видовження 

pε , % 

 о п о п о п о п о п 
Тк1 51.3 42.8 28.6 31.3 5.14 4.11 0.18 0.21 19.06 20.87 
 Тк2 145.5 106.3 39 32 12.98 9.79 0.43 0.36 26 21.33 
 Тк3 55.6 47.5 27.2 34.7 5.47 4.68 0.22 0.24 18.13 23.14 
 Тк4 71.3 67.1 22 22.3 6.68 6.29 0.26 0.28 14.67 19.87 
 Тк5 61.6 54.6 29.1 27.8 6.22 5.51 0.29 0.31 19.4 18.53 
 Тк6 38.8 36.3 38.6 34.3 4.04 3.75 0.12 0.12 25.73 22.87 
 Тк7 138.7 98.9 36.5 32.1 11.76 8.37 0.61 0.52 24.54 21.4 
 Тк8 69 58.2 27 29 5.56 4.49 0.36 0.38 18 19.3 

 
Таблиця 3 

Показники стійкості до стирання досліджуваних тканин 

Номер зразка  
 

Число циклів стирання 
 

Коефіцієнт стійкості до 
стирання:  yK

1 2 3 
Тк1 71 0,31 
 Тк2 113 0,5 
 Тк3 56 0,22 
 Тк4 101 0,47 
 Тк5 34 0,05 
 Тк6 83 0,24 
 Тк7 121 0,44 
 Тк8 62 0.25 

 

В процесі аналізу визначених показників (табл.2,3) можна відзначити, що 

найбільш міцними є зразки тканин Тк2 та Тк7 з більшим вмістом синтетичних волокон; 

найменш міцними -Тк4, 5, 6 – з більшим відсотком вовни та вмістом віскозних 

волокон. 

4. Як зазначалося вище, у формуванні зносостійкості текстильних матеріалів для 

одягу вагома роль належить не лише механічним властивостям, а й показникам 

структури тканини. Тому, ставиться задача встановити взаємозв’язок показників 

структури тканини з показниками зносостійкості, а саме з розривними 

характеристиками та стійкістю до стирання. Для цього потребується використання 

математичної статистики, а саме визначення кореляційних зв’язків та побудова 

математичної моделі експерименту. 

Кореляційний зв'язок між структурними та характеристиками зносостійкості 

існує за рахунок того, що структурні показники визначають характер властивостей 
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надійності та міцності тканини. Тісноту кореляційного зв’язку оцінюють коефіцієнтом 

кореляції r, який приймає значення з проміжку [+1;-1]. 

Коефіцієнт кореляції обчислюється за формулою(1): 

                            
( ) ( )

( ) ( )∑∑

∑

==

=

−⋅−

−⋅−
=

n

i
ii

n

i
ii

n

i
iiii

xy

yyxx

yyxx
r

1

2

1

2

1 ,                                          (1) 

де – хі та уі - корельовані величини; 

ii yx ,  - середні арифметичні значення корельованих величин. 

Відомо, що про велику степінь тісноти зв’язку можна говорити, якщо коефіцієнт 

кореляції знаходиться у межах від ±0.750 до ±0.999, про середню степінь тісноти 

зв’язку – від ±0.450 до ±0.749 і про малу степінь тісноти зв’язку – від 0 до ±0.499. Коли 

коефіцієнт кореляції рівний нулю, то зв'язок між показниками відсутній. В результаті 

виконаних розрахунків, було отримано значення коефіцієнтів кореляції між 

досліджуваними величинами: 

- між поверхневою щільністю тканини та розривним навантаженням - r MsRp = 0,9115; 

- між поверхневим заповненням тканини та розривним навантаженням - r EsRp = 0,669; 

- між поверхневою  щільністю тканини та числом циклів стирання - r Msn = 0,859; 

- між поверхневим заповненням тканини та  стійкістю до стирання - r Esn = 0,745, що 

свідчать про значний степінь тісноти кореляції між їх показниками.  

Встановлені взаємозв’язки між структурними показниками тканин та 

характеристиками зносостійкості дають можливість розробки математичну модель 

експерименту для прогнозування міцності тканини в залежності від властивостей її 

структури.  

 Дослідження впливу структури костюмних вовняних тканин (поверхневої 

щільності та поверхневого заповнення) на показники зносостійкості (розривне 

навантаження та кількість циклів стирання). 

В якості об’єктів дослідження обрано зразки костюмної тканини  №1 та № 4, які 

найбільше відрізняються за структурними показниками. 

Визначається нижній, нульовий і верхній рівні для обох факторів – поверхневої 

щільності та поверхневого заповнення. Результати представлені в таблиці  
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Таблиця 4 
 Рівні варіювання факторів 
Рівень варіювання факторів  

Фактори  
+1 

 
0 

 
-1 

Інтервал 
варіювання 
факторів 

Поверхнева 
щільність 
тканини, МS 

 
224 

 
211 

 
198 

 
13 

Поверхневе 
заповнення, ЕS 

 
99.33 

 
88.08 

 
76.82 

 
11.26 

 
В даному експерименті, використовується формула 

                                             
ε

ii
i

CC
X 0−

= ,                                                              (1) 

де,    Хі – кодоване значення фактора, тобто +1 або -1;      Сі – натуральне 

значення фактору;  С0і – натуральне значення деякого фактора на нульовому рівні; ε  - 

натуральне значення  інтервалу варіювання. 

Для характеристики факторів формули переходу мають вигляд: 

13
211

1
−

= SM
x ;  

26.11
08.88

2
−

= SE
x  

Значення, які одержані в результаті проведених дослідів представлені в таблиці 5 
Таблиця 5 

План-матриця експерименту та результати дослідів 
Фактори Значення yij в окремих спостереженнях Номер 

досліду Х1 Х2 У1 У2 У3 У4 

 
y  

1 +1 +1 149.2 141.8 145.6 144.8 145.35 
2 -1 +1 54.8 55.7 56.3 55.5 55.58 
3 +1 -1 49.6 50.4 51.2 54 51.3 
4 -1 -1 63.2 61.8 60.2 61.7 61.7 

 

Оскільки в даному випадку k=2, то повнофакторний експеримент описує 

досліджуваний процес рівнянням регресії такого виду: 

                                 у=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2      ,                                                    (2) 

3. Коефіцієнти b0,b1,b12 обчислюються за допомогою формул  

               
N

y
b

N

u
∑
== 1

0 ,            
N

yx
b

N

u
iu

i

∑
== 1 ,         

N

yxx
b

N

u
juiu

ij

∑
== 1 ,                               (3 

- 5) 

де, N – загальне число дослідів;  

хiu та  xju – кодоване значення і –го та j –го значення х в u-тому досліді. 

Результати розрахунків зведено в таблицю 6. 
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Таблиця 6  
 Розрахунок коефіцієнтів регресії 

Номер 
досліду 

 
х1 

 
х2 

 
y  

 
yx1  

 
yx2  

 
х1х2 

 
yxx 21

 

 
y~  

 
( )2~yy −  

1 +1 +1 145.3 145.3 145.3 +1 145.3 145.5 0.0256 
2 -1 +1 55.58 -55.5 55.58 -1 -55.5 55.51 0.004 
3 +1 -1 51.3 51.3 -51.3 -1 -51.3 51.29 0.001 
4 -1 -1 61.7 -61.7 -61.7 +1 61.7 61.69 0.0013 

∑  - - 314 79.5 88.05 - 100.3 - 0.0312 

4
∑=ijb  - - 78.5 19.9 22.01 - 25.08 - - 

 

Підставивши значення коефіцієнтів регресії в формулу 2, одержуємо рівняння 

регресії виду та перевіряємо відповідність одержаного рівняння досліджуваному 

процесу.: 

2121 09.2501.229.195.78 xxxxy +++=  

Таблиця 7  
Розрахунок квадрантів відхилень експериментальних значень критеріїв оптимізації 

( )2yyij −  Номер 
досліду 

 
y  

j=1 j=2 j=3 j=4 

 

∑  

1 145.35 14.8 12.6 0.06 0.3 27.79 
2 55.58 0.6 0.01 0.52 0.005 1.14 
3 51.3 2.89 0.81 0.01 7.29 11.00 
4 61.7 2.17 0.005 2.33 0.0006 4.51 

 

Дисперсія адекватності дорівнює . Дисперсія відтворення  - 

 

1246,02 =адS

7.3=відS

Тоді, адекватність моделі перевіряється за критерієм Фішера: 

034,02

2

==
від

ад
розр S

S
F  

Кінцеве рівняння регресії має вигляд: 

2121 08.2501.229.195.78 xxxxy +++=  

Використовуючи співвідношення 5.1, змінюємо отримане рівняння в рівняння, 

яке описує залежність розривного навантаження, що витримують досліджувані 

тканини, від поверхневої щільності та поверхневого заповнення: 

                   MsEsEsMsy 03.135.21522.8916.18654 +−−= ,                               (1)  
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Аналогічний підхід було використано для отримання рівняння, яке описує 

залежність кількості циклів стирання, що витримують досліджувані тканини, від 

поверхневої щільності та поверхневого заповнення: 

                           31.43541.18.1 −+= EsMsy ,                                                          (2) 

 
                       а)                                                                              б) 
Рисунок 1 – Діаграма порівняння фактичних та розрахункових значень показників 
розривного навантаження досліджуваних тканин (рис.а)  та значень числа циклів 

стирання досліджуваних тканин (рис. б). 
 

За отриманими регресивними рівняннями (1) і (2) у графічному редакторі Excel 

розраховано величини показників розривного навантаження та кількості циклів 

стирання і побудовано діаграми порівняння розрахункових та фактичних значень, 

зображених на рисунку 1 (а, б).  

Аналізуючи діаграми можна відзначити, що показники не мають суттєвої 

різниці, тому  використання математичної моделі є доцільним. Відповідно поверхні 

відгуку розроблених моделей представлено на рисунку 2. 

z z

                                                 а)                                                           б) 
                 

Рисунок 2 – Поверхні відгуку математичної моделі експерименту 
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Висновки 

Отримані результати доводять можливість використання методів математичної 

статистики при дослідженні впливу структури тканин  на  показники зносостійкості з 

метою прогнозування  зносостійкості виробу. 

Використання при розрахунках програми Excel, дає можливість значно 

скоротити затрати часу, а також відкидає необхідність використання спеціальних 

пристроїв та засобів для вимірювання даних показників. Це свідчить про те, що даний 

метод має практичну значущість для підприємств легкої промисловості, які займаються 

дослідженням та підбором матеріалів згідно призначення, контролюють їх якість в 

процесі виготовлення виробів. 
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УДК 687:658 

 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА УГОРСЬКИХ СОРОЧОК 
ЗАКАРПАТТЯ (ХІХ  –  ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) 

 
А.Т. КОПРИВА1, Є.В. СЄДОУХОВА2 

1Закарпатський художній інститут 
2Мукачівський технологічний інститут 

 
У даній статті приводяться результати дослідження Закарпатської сорочки протягом 1999-

2007 р.р. Основна увага дослідження направлена на ідентифікацію сорочок окремих етносів та 
етнікосів, що проживають на Закарпатті. У публікації розглядається структура, крій, декоративні та 
стилістичні аспекти сорочки.  

 

З точки зору етнографії Закарпаття не є регіоном з однорідною культурою та 

народним мистецтвом. Більше сорока національностей формують її загальну 

чисельність та збагачують ще й тепер розквітаючу культуру найзахіднішої території 

України.  Найбільш чисельною етнічною групою є українці, що складають такі чотири 

основні етноси: гуцули, бойки, лемки (лемаки). Вони проживають в гірських районах 

та долинах (долиняни, долішняки), які населяють переважно низинні території. У 

мистецтві вище приведених слов’яномовних етносів можна простежити набагато 

більше спільних архаїчних рис, ніж протилежних. Навіть і такі деталі, що відрізняють 

їх, вказують на спільне походження та близьке коріння [1].  Із цієї етнічної групи 

найбільше вирізняються гуцули не тільки своєрідним, багатим, гомогенним 

мистецтвом, але й за антропологічними рисами. У той же час угорці, що проживають і 

на Закарпатті, є відданими власним національним та культурним цінностям, котрі їм 

вдалося до певної міри зберегти.   

Дослідженням культури українців Закарпаття займалася низка вчених істориків, 

етнографів, мистецтвознавців ХІХ – ХХ ст.: П.Шафарік, К.Мілевскі, Я.Головацький, 

К.Бескід, М.Тумова, Д.Гобберман, С.Маковський, А.Фішер, О.Командров, К.Матейко, 

О.Полянська, Т.Ніколаєва, Г.Стельмащук, І. Грибанич та ін.  

Набагато складнішим завданням було дослідження угорського народного 

костюма, так як культура угорців Закарпаття у багатьох сферах науки на сьогодні є 

невивченою «білою плямою». Серед відомих науковців, поетів а також церковних 

діячів, які писали про культуру, побут, звичаї, а також і про костюм угорців Закарпаття 

варто згадати графа Й.Гвадані, М.Ускої, пастора тячівської реформатської церкви 

Я.Батізі, К.Сатмарі, Ж.Сендреї та ін.  
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В угорських та українських етнографічних музеях майже відсутній матеріал, що 

міг би презентувати народний костюм угорців Закарпаття ХІХ-ХХ ст., чи надати хоча б 

якусь інформацію про традиції в народному костюмі угорців даного регіону. Зовсім 

інша ситуація із українським костюмом, де всі чотири етноси ґрунтовно представлені у 

багатьох українських та угорських музеях [2]. Більше того, зібрані матеріали в 

експедиціях ще зараз надають можливість для створення нових музеїв. З метою 

дослідження народного мистецтва Закарпаття з 1999 по 2004 роки автори  разом із 

окремими студентами Мукачівського технологічного інституту систематично 

проводили експедиції з метою збору матеріалів, що згодом переросло в фундацію 

музею при МТІ. Відкриття музею відбулося 7 липня 2004 року. 

Об’єкт  та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є художні та функціональні особливості українських та 

угорських сорочок Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ ст. Підходом до реалізації 

поставлених завдань став метод художнього аналізу форми, декору у єдності з  

функційним призначенням. 

Постановка задачі 

З точки зору науки є важливим визначити ті спільні та відмінні характеристики, 

на основі яких можливо ідентифікувати народний стрій угорців та різні види 

українського вбрання. 

Але як виглядали ці костюми та на яких традиціях базувалися? На це спробуємо 

відповісти за допомогою власних рукописів, які стали результатом багаторічної 

науково-дослідної роботи, де одним із найважливіших розділів є українська сорочка.  

Результати та їх обговорення 

Одяг вважали другою шкірою, котра захищає не тільки від природних явищ, але 

і від злих людей, поганих очей. Одяг визначав своєрідну оболонку, кожна найдрібніша 

деталь якої мала сакральне значення або вказувала на якусь окрему функцію. У той же 

час важливим було і естетичне вираження, яке з однієї сторони вказує на суворе 

дотримання традицій, а з другої – втілення у тому чи іншому виробі суто 

індивідуальних, авторських рис, які не тільки виділяють його із загалу, але і роблять 

виріб унікальним у цілому [2].  

Архаїчні традиції в одязі вказують на сакральну домінанту сорочки як головного 

елементу костюма по всій території Закарпаття. 
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1) комір-стійка-  
«ошийник» 
2) рукав 
3) «уставка» 
4) верхня частина 
сорочки -«станок» 
5) вишивка на 
манжетах-«дудики» 
6) нижня частина 
сорочки-«підшивка» 
7) «третільниці» 

1. комір-стійка 
«ошийник» 
2. вишивка навколо 
вирізу «рама» 
3. рукав 
4. «очкурі» 
5. «дудики» 
 

                  а                                      б 
Рисунок 1 – Складові костюму гуцулів 

Закарпаття 

Сорочки закарпатських українців 

Багатством кольорової гами та 

різноманіттям форм одягу вирізняється 

костюм гуцулів, які населяють майже всю 

територію Рахівського району.  

Основним компонентом 

гуцульського костюму є тунікоподібна 

сорочка,  архаїчна форма якої збереглась 

до нашого часу (рис.1). Чоловіча сорочка 

– «кошуля» – зустрічається двох типів – 

стара і нова. Обидві виготовлялися із 

льняного або конопляного полотна. 

Полотно перегинали на дві сторони, на 

лінії перегину робився виріз для 

горловини, а з обидвох країв вшивали 

прямі рукава. Навколо вирізу полотно 

збирали в дрібні складки та зав’язували 

на «очкурі». Довжина сорочки сягала 

середини стегон, а деколи і колін. На 

нових сорочках вже можна помітити 

вузький комір [4]. Старі сорочки 

оздоблювали вишивкою, де домінує один, максимум два кольори: червоний 

(бордовий), чорний. На початку ХХ ст. палітра вишивки чоловічої сорочки стає 

багатшою, поліхромною. Унікальним явищем також являється вишивка бісером, яка 

зустрічається на гуцульських чоловічих сорочках у першій половині ХХ ст. Деякі 

елементи сорочки мали своєрідні назви, як наприклад, вишивка на манжетах –  

«дудики», вишивка, що лягала навколо грудного вирізу – «рама». В с.Ясіня та с.Чорна 

Тиса також оздоблювали чоловічі сорочки  уставками [3, 5]. 

Серед гуцульських жіночих сорочок також існує два типи – стара довга та нова 

коротка. Довжина старої сорочки сягала щиколоток, а інколи середини гомілок. Стара 

сорочка складається із верхньої частини – «станок», «вершок» та нижньої – 

«підшивка». Найхарактернішими конструктивними елементами жіночої сорочки є 

«третільниці» - два  клини, вшиті обабіч підшивки. Завдяки цим деталям вона набула 
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трапецієвидної форми, що найбільше відрізняє її від інших українських, угорських, 

румунських чи словацьких сорочок (рис.1).   На сорочках нового типу верхня  частина з 

нижньою вже не зшивалася, але сама форма і конструкція залишалися незмінними. 

Наприкінці ХІХ століття в гуцульському костюмі з’являється ще один різновид 

святкової сорочки старого типу, верхня частина якої шиється вже не з домотканого 

полотна, а з шовку або тканин промислового виробництва.  

Жіночу гуцульську сорочку доповнюють вишиті елементи, подібно як і на 

чоловічих, але найбільше уваги спрямовано на оформлення верхньої частини рукавів 

уставками [4]. Як відомо, оздоблення рукавів сорочки пов’язане із культом руки, як 

найважливішим органом у домашньому господарстві. Найбільш поширений мотив, що 

зустрічається на уставках – поділений на чотири рівні частини ромб, який в епоху 

неоліту розвинувся на території сучасної України у трипільській культурі та означав 

оброблену землю, що вказує на глибокі традиції, пов’язані із землеробством. На старих 

сорочках домінує монохромна червоно-синя, червоно-чорна кольорова гама, а  

наприкінці ХІХ – початку ХХ століття гуцульська сорочка відрізняється багатством та 

різноманіттям колориту.  

Подібним чином виготовлялася і бойківська 

чоловіча сорочка, але довжина її була 

коротшою – на 20-30см нижче пояса. В 

деяких селах Міжгірщини її заправляли, але 

частіше носили вільно поверх штанів 

(рис.2). Сорочку зшивали із трьох або двох 

частин полотна. Важливими елементами 

ідентифікації також є збирання полотна 

сорочки у дрібні складки навколо вирізу 

горловини, виріз на грудній частині є 

меншим ніж у гуцульських чоловічих 

сорочках. Два види комірів побутувало у 

бойків – стійка та звичайний. Коміри 

переважно оздоблювали чорними, синіми 

нитками, а деколи, подібно гуцулам 

червоно-чорною, червоно-зеленою вишивкою. У ХХ столітті різноманіття комбінацій 

кольорових поєднаннь спричинило появу у вишивці промислових ниток, та 

                    а                                     б 
Рисунок 2 – Складові костюму бойків 

Закарпаття 
а) жіночий; б) чоловічий 
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використання досі невживаного жовтого кольору. Завдяки цьому сакральний зміст 

вишивки поступово втрачає актуальність і значимість. Натомість зустрічаємо у цьому 

столітті і випадки, коли український горянин відноситься до сорочки як до родинного 

оберегу, проявляючи цим вірність давнім традиціям. Одним із архаїчних звичаїв було 

вшивання в новостворену сорочку нитки із сорочки пращура з метою оберегу та 

ізолювання власника від злих сил. 

Бойківська жіноча сорочка також довгий час зберігала свою архаїчну форму 

(рис.2). Від Східних Бескидів до Верховини домінує коротка, (сягаюча стегон) сорочка. 

Її зшивали із трьох або чотирьох частин. Кінці вшитих рукавів та навколо вирізу 

горловини полотно збирали у дрібненькі складки «р′ями», на які наносилася вишивка 

виконана у техніці низинки, рідше хрестик. Завдяки цьому досягалась фактурна і 

надзвичайно багата поверхня полотна. На бойківській жіночій сорочці нагрудний виріз 

розташований на правій стороні, що сильно відрізняє її від інших українських чи 

угорських сорочок. Орнаментація та колористика містить багато спільних елементів із 

гуцульською сорочкою, але вище приведені конструктивні та декоративні засоби різко 

відрізняють її від інших етносів. На деяких сорочках вишивалися навіть лінії крою. 

Рукава оздоблювали вишивкою з 

геометричним чи рослинним орнаментом, але 

не за допомогою нашитих уставок (як у 

гуцулів), а наносячи її безпосередньо на 

полотно сорочки – «заспульниця». На деяких 

сорочках В веччини зустр ться вишивка, 

імітуюча стилістику угорської вишивки 

«матьо», яку нази ають у цих ай нах 

мадярською. 

оло ічає

 

в р о

Від Верхнього Водяного і до угорських 

поселень колишнього Березького комітету, а 

також на території, що простягається вздовж 

р. Тереблі поширена коротка пастуша сорочка 

(рис.3), аналоги якої також зустрічаються на 

території всієї Угорщини і називається 

«лобого інг». Форма цієї сорочки з’являється 

під впливом класицизму та ампіру в кінці XVIII – початку ХІХ століття. Як бойки, так і 

                     а                                              б     
Рисунок  3 – Складові костюму долинян  

Закарпаття 
а) жіночий; б) чоловічий 
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долиняни використовують її у побуті. Цю сорочку вишивкою оздоблювали рідко, 

тільки в окремих випадках вузенький комір-стійку вишивали дрібненькими мотивами 

геометричного орнаменту, переважно нитками білого або жовтого кольорів. Від 

угорської сорочки вона відрізняється відсутністю «валфолтів»  (з угорського - 

плечових плям) та стилістикою оздоблення рукавів. Верхню частину сорочки 

оздоблювали технікою морщення, маленькі складки якої описували форму ромбічних 

мотивів, що чергуються кількома метричними рядами. Серед долинянських ще варта 

згадати сорочки без вишивки, які на грудній частині навколо вирізу оздоблювалися 

дрібними вертикальними складками, подібно угорським половецьким  сорочкам 

«кезелош інг». Долиняни, так само як і інші рутени, сорочку в’язали на «очкурі», а 

пізніше використовували сині порцелянові ґудзики. Інтенсивно оздоблені сорочки 

можна зустріти тільки на території Виноградівщини  у селах, розташованих ближче до 

румунського кордону (Гудя, Черна, Хижа, Новоселиця). Тут вишивка заповнює 

більшість поверхні грудної частини чоловічої сорочки. Ці сорочки виділяються своєю 

багатобарвністю, де домінують гармонійні комбінації з червоно-чорних кольорів, зі 

своєрідними  інтерпретаціями ангіморфних та антропоморфних мотивів. 

Жіночі сорочки долинян також виділяються гармонійними комбінаціями 

кольорів, витонченістю конструктивних ліній крою, а також різноманітністю технічних 

засобів. Довгі, сягаючі майже до щиколоток долинянські сорочки називають 

«довганями» (рис.3). Одним із розпізнавальних елементів сорочки являється розпірка 

на задній частині, та конструкція, яка абсолютно відрізняється від інших великою 

кількістю деталей (спереду – 3; ззаду та по боках – по 2). Нагрудна частина сорочки 

виготовлялася із тоншого, більш якісного полотна. Лицеву частину вирізу горловини 

по центру оздоблював вишитий або тканий мотив зірки, ромбу, та ін., закомпоновані у 

квадрат або прямокутник. Оздоблення рукавів також відрізняються в залежності від 

місцевих традицій окремих районів. Орнамент заспульниць та манжетів переважно 

складався із великих, або малих ромбів і зірочок. На задній частині вздовж рукава 

наносили вишивку тоненькою смугою – «хвіст», яка складалася із маленьких ромбиків, 

у центрі її доповнювали яскравими кольоровими цяточками. Цей елемент мав не лише 

декоративну роль, але і окремі захисні функції від «урікання» (зглазу).    

Долинянські сорочки, що зазнали румунського впливу, також несуть у собі 

багато архаїчних форм як у конструкції, так і в декорі. Приміром, на одній із сорочок 

Виноградівщини початку ХХ ст. яскраво проглядаються антропоморфні мотиви 
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жіночих фігур, де між ногами симетрично розташовані два птахи та доповнені деревом 

мволу «богині живи» (в угорців – ősanya).  

У чоловічих сорочках лемків Перечинського 

життя, що є своєрідною інтерпретацією си

 

н о

з

имо н

о кос бчик

новиди вишитих лемківських чоловічих сорочок також відрізняються 

насиче

та бага

та Великоберезнянського районів багато 

спільних конструктивних рис є з вище 

приведеним етносом, а саме: ту ік подібна 

форма, прямі рукава, тоненький комір 

стійка, грудний вирі  (рис.4). Але 

декоративні тенденції різко відрізняються 

від гуцульської, бойківської чи долинянської 

традицій. Серед Закарпатських сорочок 

тільки в лемківських знаход ашиті 

полотняні оздоблення трикутної форми – 

зубчиками, що є одним із основних засобів 

декоративного оформлення також 

словацьког тюму. Зу и розміщували 

переважно вздовж країв ліній крою. Такого 

типу сорочки кольоровими нитками не 

оздоблювались, акцент робився на білизну, 

як символ чистоти. 

Різ

нням декоративної обробки нагрудної частини по обидвом сторонам вирізу, яка 

називається «фараметликами». Орнаменти «фараметликів» складають геометризовані 

мотиви серця, птахів, ляльок, які мають багато спільного зі словацькою стилістикою.     

Лемківським жіночим сорочкам ще більше притаманні вишуканість ліній крою, 

тство стосовно елементів оздоблення (рис.4). Поширені були два види сорочок: 

коротка (Ужгородський та Перечинський р-ни) і довга (частина Перечинського і 

Великоберезнянський р-ни). Побутували також дві назви довгих сорочок «опліччя», 

рідше – «довганя». Форму такої сорочки складають дві зшиті між собою частини – 

верхня (тунікоподібна) та нижня підшивка (має форму спідниці), а також по косій 

пришиті рукава. На відміну від інших розпірка  лемківської сорочки знаходиться на 

лицевій частині зліва, подібно словацьким сорочкам. По центру лицевої сторони, від 

грудної частини до поясу розміщений розріз, чого немає в жодній сорочці вище 

             а                                     б 
Рисунок  4 – Складові костюму лемків 

Закарпаття 
а) жіночий; б) чоловічий 
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перерахованих етносів. Для ідентифікації лемківської сорочки також дуже важливим 

являється р′ямування (збирання у дрібні складки) майже всієї грудної частини сорочки, 

яку доповнювала вишивка, виконана гладдю або хрестиком. Ще одним характерним 

декоративним елементом, який також зустрічається і в словацьких сорочках, є 

оздоблення коміра і кінців рукава білим накрохмаленим мереживом. Щодо 

орнаментаці , то до  століття переважає геометричний орнамент, подібно як і в 

інших сорочках, а після поширюється вільний, мальований орнамент з реалістично 

зображеного букету квітів (переважно троянд, гвоздик, лілій), але нерідко можна 

зустріти ритмічне чергування мотивів черешні або конюшини. 

Сорочка закарпатських угорців  

ї ХХ

 угорців березької, ужанської, угочанської та 

маром

с

п л к

у ХІХст. була коротка сорочка з 

широк

ї

і переважно 

верхн

Зібрані матеріали свідчать, що одяг

оришської жуп не був занадто насиченим вишивкою, що пов’язано із 

естетичними нормами та маками угорців Закарпаття [2]. Вони майже повністю 

протилежні тим, які існували у естетичних засадах слов’яномовного населення. Ця 

різноплановість породжувалась бажанням якимось чином виділити себе із загального 

середовища слов’ян. Таким чином з’явилися в угорській народній термінології поняття 

«гуцулош тардь», що означає річ, яка занадто перенасичена різноманітними 

оздобленнями, або оняття «гуцу  кий », що означає дуже яскравий «дикий» синій 

колір, який гуцули часто використовували при фарбуванні інтер’єра житла [6]. Хоча, і 

вишивка, і інші види оздоблень присутні в угорському костюмі, але вони частіше 

відіграють доповнюючу роль, ніж домінуючу і, таким чином, органічно поєднуючись із 

формою, надають костюму більшої елегантності.  

Важливим елементом чоловічого костюм

ими рукавами «лобого інг». Її часто оздоблювали тороками, а верхню частину 

рукава великою кількістю дрібних складок. Крім короткої угорці ще носили звичайну 

тунікоподібну сорочку з прямими рукавами. Важливим розпізнавальним елементом 

даної сорочки є нашита під лінією грудного розрізу деталь трикутної, деколи 

прямокутної форми, від яко  нижче полотно збиралося у складки (рис.5).   

Угорки одягали білу вишиту сорочку (рис.5). Вишивалась на сорочц

я частина чорними тонкими нитками із шовку.  Найпоширенішою технікою у 

вишивці була гладь. Відносно мотивів орнаменту потрібно відмітити, що перевага 

надавалась рослинним орнаментам: квіти, ружі, лілії, астри, виноградна лоза з листями 

і виноградом та інші, так як ці мотиви найбільше зустрічаються в навколишньому 
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середовищі селян Закарпаття Кінці рукава 

оздоблювались мереживо  білого, а на 

Виноградівщині жовтого кольору, яке сильно 

крохмалилось.  

На Мароморищині літня жіноча сорочка з 

короткими рук

. 

м

авами відрізнялась тим, що 

мереж

с

Добронь найбільше зберіг свої 

націон

сь . 

ася дом  н дм х 

очки, типу сарафана з 

рукава

исновки 

ши інформацію результатів досліджень, можна виділити характерні 

структ

 характерна довжина до колін, 

оздобл

ивом оздоблювався весь рукав у три-

чотири ряди по формі буфа. На мереживі 

частіше зу трічаються геометричні мотиви, 

ромбовидних та трикутних орнаментів, а також 

розетки. 

Завдяки певній ізольованості костюм с. 

Велика 

альні риси по відношенню до 

навколишніх угорських та русин ких сіл Тут 

откана сорочка, яку а ві іну від інши сіл 

оздоблювали дуже яскравою та різнокольоровою вишивкою. Її розташовували навколо 

шиї (ratites valfolt), заповнюючи всю площину нагрудної частини  або по краям лінії 

зшивання. 

Крім звичайних сорочок угорки ще носили довгі сор

до 30-х років ХХ ст. зберегл

ми – «вігоно». Особливо поширеною вона була  у костюмах літніх людей та 

дітей, але зустрічається і у весільних гардеробах, а також особлива її актуалізація 

розвивається паралельно з бюргерськими смаками на початку ХХ ст. 

 

В

Узагальнив

урні та декоративні елементи, на основі яких легко ідентифікувати сорочку того 

чи іншого етносу, що проживає на Закарпатті, а саме: 

1. Гуцульські сорочки. Для чоловічої сорочки

ення вишивкою бісером. Часом оздоблювали рукава уставками. Жіночу сорочку 

особливо відрізняли вшиті обабіч низу підшивки «третільниці», за рахунок чого 

утворювалася трапецієвидна форма. Розпірка по центру лицевої сторони сорочки.  

                     а                                 б 
ого Рисунок 5 – Складові угорськ

костюму Закарпаття 
а) жіночий; б) чоловічий 
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2. Бойківські сорочки. Навколо вирізу горловини чоловіча сорочка збиралася у 

щільні складки. Розріз по центру грудної частини був меншим, ніж на гуцульській 

сорочці. Жіноча сорочка відрізнялася збиранням полотна у численні дрібні складки 

«рями» по верхній частині грудини, на які безпосередньо наносилася вишивка. 

Розпірка розташована на грудній частині по правій стороні. 

3. Долинянські сорочки. Пастуша чоловіча сорочка з широкими рукавами має 

спільні риси із угорською сорочкою «лобого інг». Вона відрізняється від угорської  

відсутністю в районі плечового поясу «валфолтів» (плечових плям), а також 

стилістикою оздоблення рукавів. Жіноча сорочка  «довганя» відрізняється довжиною, 

що сягає середини гомілок, розпірка її знаходиться на спинці. Задній вертикальний шов 

рукава оздоблює вишивка із ромбовидних мотивів – “хвіст”.  

4. Лемківські сорочки. Чоловіча сорочка характерна декоративними засобами 

оздоблення зубчиками та «фараметликами». Жіночу сорочку називають – «опліччя». 

Розпірка знаходиться по лівій стороні грудної частини. Присутність мережива – одного 

із основних засобів оздоблення горловини і манжетів сорочки,  подібно, як у словаків.  

5. Угорські сорочки. Декоративна мова костюму угорців відрізнялася більшою 

стриманістю (якщо хтось носив занадто яскравий одяг, то називали його гуцуловатим 

«huculos»). Тунікоподібні чоловічі сорочки з прямими рукавами відрізнялися нашитим 

під розпіркою прямокутним  або трикутним шматком полотна, під яким низ сорочки 

збирали у складки. Жіночі сорочки інколи вишивали шовковими нитками по плечовій 

частині – «валфолт». Рукава сорочки деколи оздоблювали жовтим або білим 

мереживом, яке сильно крохмалили. 
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УДК 687.016.5 
 
АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОКАТУ ВШИВНОГО РУКАВА  

В СИСТЕМІ ВУЗЛА “ПРОЙМА – ОКАТ” ПЛЕЧОВИХ ВИРОБІВ 
 

А.Л. СЛАВІНСЬКА, д.т.н., професор 
Хмельницький національний університет 

 
В статті приведені результати дослідження змінювання параметрів ширини рукава з позицій 

забезпечення відвісності в готовому вигляді. Розроблено універсальний спосіб розподілу посадки окату 
рукава з урахуванням диференційованих норм посадки на визначених ділянках. 

 

Постановка задачі 

Зважаючи на різноманітність вшивних рукавів за формою і кількістю складових 

частин, за базовий прототип обрано вшивний рукав, який характеризується гладкістю 

поверхні в статистичному положенні. Це означає, що лінії переходів (перекатів) від 

зовнішньої ділянки рукава до внутрішньої повторюють абрис руки людини: лінія 

переднього перекату - увігнута, заднього (ліктьового) - опукла. 

Креслення конструкції рукава по методиці ЄМКО РЕВ [1] - це креслення 

шаблону зовнішнього вигляду рукава, який складається із 4-х модулів:  

 

КМ2 ≡ КМ11UКМ12UКМ13UКМ14,      (1) 

 

де КМ11 – конструкція нижньої частини окату рукава (пройми); 

КМ12 – конструкція верхньої частини окату рукава; 

КМ13 – конструкція нижньої частини окату рукава; 

КМ14 – конструкція нижньої частини рукава. 

Обґрунтовані способи побудови окату рукава повинні враховувати правильну 

траєкторію руху точок окату в процесі з’єднання рукава із проймою. При цьому 

величина посадки і ступінь нахилу ділянок окату являються взаємопов’язаними як між 

собою, так і з параметрами пройми. 

Норма посадки визначає величину посадку окату рукава (ПОР) і тому 

відноситься до технологічних припусків конструкції. Вона диференційовано зв’язана з 

шириною рукава. Для забезпечення автоматизованого модифікування конструкцій в 

системі прибавок актуальними є дослідження змінювання двох рівнів характеристики 

форми основних конструктивних ділянок стану та рукава. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
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Аналізуючи результати досліджень ділянки вузла “пройма – окат” [2], необхідно 

відзначити наявність суттєвих відмін у варіаціях однойменних ділянок в системі 

прибавок. Так, ширина пройми: 12,0...12,73 (-0,5...+0,23); ширина окату 17,05...17,55 

(0...0,45); висота окату 13,53...16,91 (-0,78...2,6); довжина рукава: 56,02...57,08 (-

0,23...0,83); ширина рукава: 32,81...34,65 (-0,09...1,75). 

Більшість відхилень входять в межі 1,7%, що свідчить про доцільність 

використання методу трансформації в автоматизованому модифікуванні конструкцій в 

системі прибавок. 

Аналіз розрахункових формул довжини пройми (ДП) і довжини окату рукава 

(ДОР) за методикою ЄМКО РЕВ підтверджує, що ширина пройми залишається 

незмінною. Із збільшенням Пгпр конструктивний відрізок 331-351 в ширині окату 

рукава не змінюється. Але за рахунок зростання величини поглиблення пройми зростає 

її довжина. Отже, це приводить до підвищення висоти окату і збільшення його 

довжини. 

Доведено, що зміна Пгпр на ΔПгпр дає змінювання довжини пройми і довжини 

окату рукава з однаковим коефіцієнтом. 

 

kДП=kДОР,      (2) 

 

де kДП – коефіцієнт змінювання довжини пройми; 

kДОР – коефіцієнт змінювання довжини окату рукава. 

 

Враховуючи, що параметри конструкції вшивного рукава класичної форми 

значною мірою визначаються розмірами і конфігурацією пройми, виникає необхідність 

дослідження зв’язку оката із проймою, починаючи з матричної конструкції поверхні 

манекена. 

Мета дослідження – експериментальне дослідження взаємозв’язку 

функціональних параметрів ширини окату рукава. 

Завдання дослідження: 

- розробка розрахункового методу визначення ширини ділянки окату рукава; 

- розробка способу розподілу посадки окату рукава. 

Виклад основного матеріалу 
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В дослідженнях розглянуті особливості змінювання параметрів ширини в 

залежності від розташування вершин переднього 355 і ліктьового 131 згинів в модулях 

контура окату рукава. 

В ряді методик [1,4,5] ширина окату рукава перевищує розрахункову ширину 

рукава на 0,25 Ппос. Відповідно це утруднює диференціацію ширин ділянок окату за 

нормами посадки. 

В матричній конструкції ширина окату рукава співпадає із розрахунковою, що 

забезпечується відхиленням нижньої частини рукава вперед на ∠β87 в точках 351, 333. 

Отже, диференціація норми посадки вже закладена у відповідні модулі параметричного 

конструювання. 

Виконаємо перевірку ширини ділянки окату рукава розрахунковим методом. 

Контури 31-14, 14-355 відносяться до кривих другого порядку і задані трьома точками 

(початковою, проміжною і кінцевою) та двома дотичними (в початковій і кінцевій 

точках). Враховуючи, що проміжні точки 133′, 141, дозволяють визначити проективні 

дискримінанти відповідно заднього і переднього контура верхньої частини окату, 

виконуємо розрахунки f1 і f2: 

 

ВД
EDf =1 ,       (3) 

 

де ЕD - стріла прогину кривої по лінії з’єднання середини хорди з точкою 

перетину дотичних. 

 

Проективні дискримінанти можуть мати наступні значення: f1=0,5 - 0,58; f2=0,5 - 

0,55, що свідчить про їхню належність при меншому значенні f=0,5 до параболічної 

кривої, а при f>0,5 - до гіперболічної кривої. Розрахункові значення f1=0,58 і f2=0=0,55 

свідчать про максимальну опуклість кривої при стабільній довжині. Це означає, що 

проекція і - кривої характеризує ширину і - ділянки окату рукава. 

Довжину відповідної ділянки окату рукава ДОРі визначаємо за формулою: 

 

ДОРі = ДПі (1+Ні),     (4) 

 

де ДОР - довжина окату рукава і-ї ділянки; 
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ДПі - довжина пройми і-ї ділянки; 

Ні - диференційована норма посадки і-ї ділянки; 

і = 1…4. 

У визначенні ширин ділянок рукава враховано розташування вихідної 

горизонталі для розподілу окату на верхню і нижню частини за коефіцієнтами К1 і К3: 

 

Гв = 0,5 Т69 + ПКгпр,     (5) 

 

де Гв - вихідна горизонталь відносно т. 333; 

Т69 - вертикальний діаметр руки; 

ПКгпр - конструктивний додаток на поглиблення пройми. 

 

Тоді ширина верхньої ділянки окату рукава буде Х1 + Х2; відповідно нижньої - 

Х3+Х4, а загальна ширина окату рукава визначається сумою всіх ділянок:  

ШОР = 0,5 (Х1 + Х2 + Х3 + Х4). 

Для визначення ширини окату рукава використаємо рівняння пучка кривих 

другого порядку [4]: 

(АВ) (ВС)- k(АС)2 = 0,    (6) 

 

де (АВ) - рівняння дотичної АВ; 

(ВС) - рівняння дотичної ВС; 

(АС) - рівняння хорди АС; 

k - параметр, який залежить від координат проміжної точки Е кривої АС. 

 

Тоді k = (АВ) (ВС) / (АС)2.    (7) 

 

Для визначення k замість поточних координат (точок А, В і С) можна проставити 

координати точки Е. 

Рівняння хорди АС, як прямої що проходить через дві точки, запишемо 

наступним чином: 

cA

c

cA

c

YY
YY

XX
XX

−
−

=
−
−

,     (8) 
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або (Х-Хс)(YА-Yс)-(ХА-Хс)(Y-Yс)=0.    (9) 

 

Тоді рівняння проекції хорди АС можна представити так: 

 

cA

c

cA

c

YY
YY

XX
XX

−
−

=
−
−

    (10) 

 

Враховуючи, що ділянки контуру окату рукава задані конкретними кривими, 

використаємо для визначення загальної ширини рукава спрощене рівняння наступного 

виду: 

 

tsxzxlzxy ++±+= 2
    (11) 

 

Оскільки досліджуються ширини ділянок окату рукава, що має ліктьовий і 

передній шви, формули для розрахунків Х1,…Х4 відповідно до рис. 1 мають наступний 

вигляд. 

 
Рисунок 1 –  Схема побудови окату рукава 

 

33613
9,02,0

)1()41332(35,1

1

1
1 −−

+
+′−

=
f

HX ;    (12) 

35515
9,02,0

)1)(41332(35,1

1

2
2 −−

+
+′′−

=
f

HX ;     (13) 
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22
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2
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⎤

⎢⎣
⎡ −++−=

ππ ;   (14) 
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4

2
22

4 25,0
3

)1(
2

25,0 arrHrrrX −−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−++−=
ππ ,   (15) 

 

де Х1,…Х4 - ширини ділянок окату рукава з урахуванням розташування 

ліктьового і переднього швів; 

41352,41332 ′′−′−  - контури верхніх частин пройм спинки і пілочки; 

13-336 - відрізок рівня вихідної горизонталі для верхньої задньої частини окату; 

15-355 - відрізок рівня верхньої передньої частини окату від вершини 

переднього перекату; 

f1, f2 - проективні дискримінанти верхнього контуру задньої і передньої частини 

окату рукава; 

R - радіус побудови нижньої частини пройми спинки; 

r - радіус побудови нижньої частини пройми пілочки. 

 

Розрахунки Х1, Х2, Х3, Х4 для матричної конструкції двошовного рукава мають 

наступний вигляд: 

см
f

HX 5,88,6
9,058,02,0

12,13,1035,133613
9,02,0

)1)(41332(35,1

1

1
1 =−

+×
××

=−−
+

+′−
=

)
; 

см
f

HX 1,95,10
9,055,02,0

104,18,1135,135515
9,02,0

)1)(41332(35,1

1

2
2 =−

+×
××

=−−
+

+′′−
=

)
; 

смХ гр 8,938,63343463313413 =+=−+−= ; 

3
2

2

3
22

3 25,0
3

)1(
2

25,0 aRRHRRRX роз +−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −++−=

ππ = 

= 33
2

2
22 5,88,625,0

3
8,614,3068,1

2
8,614,38,62,08,6 аа +=+×−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ×
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

×
+×− . 

 

Оскільки графічний відрізок в матричній конструкції є визначальним, а3=9,8-

8,5=1,3 см. 
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смX гр 4,38,02,43513573523434 =−=−−−= ; 
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2
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2
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4 25,0
3

)1(
2
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⎦

⎤
⎢
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⎡
−++−=
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44
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22
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⎤
⎢
⎣

⎡ ×
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

×
+×− ; 

тоді а4 =5,5-3,5=2,0см. 

 

Остаточний розрахунок повної ширини окату рукава ШОР має наступний 

вигляд: 

 

ШОР = Х1 + Х2 + Х3 + Х4 = 8,5+9,1+9,8+3,4 = 30,8 см. 

 

Порівнявши ШОР і Т28, виявимо, що ШОР більше Т28 на 0,4 см, що в шаблоні 

матричної конструкції рукава складає 0,2 см. Це значення відповідає умові відведення 

руки вперед (β=2°) та збереженню розширення рукава на 0,25 Ппос. 

Дослідження впливу норми посадки на модифікування окату рукава виконано за 

допомогою приростів нарощування норми посадки (для костюмних вовняних і 

напіввовняних тканин Н складає 0,06; 0,07; 0,08 см). 

Дослідженнями встановлено, що норма посадки викликає зміни лише в КМ12, в 

якому висота окату змінюється на 0,3 см. В той же час параметри ширини КМ14 

залишаються без змін, існує лише зсув догори ліній ліктя і низу на величину приросту 

висоти окату рукава. 

Метод розподілу ширини окату рукава базується на попередньому розподілі 

посадки окату рукава по його ділянках шляхом введення диференційованих норм 

посадки. Експериментально доведено [4], що співвідношення посадки верхньої К1 і 

нижньої К2 частин окату складає 3:1. Тоді К1=1,5, К2=0,5. Відповідно диференційовані 

норми посадки складають Н1=1,5Н; Н2=1,3Н; Н3=0,85Н; Н4=0,35Н. В досліджуваній 

конструкції перша ділянка–це (335-14), друга ділянка (14-356), третя ділянка–341-334, 

четверта ділянка–341-354. 
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Оскільки в дослідженнях верхньою межею норми посадки являється Н=0,08 см, 

розраховані наступні значення диференційованих норм посадки: Н1=1,5*0,08=0,12 см; 

Н2=1,3*0,08=0,104 см; Н3=0,85*0,08=0,068 см; Н4=0,35*0,08=0,028 см. 

Для розрахунку посадки на ділянках рукава використані наступні дані (см): 

Дпрмтк=37,2; ДОРмтк=40,2; ПОР=3,0; dвр=11,3; Пспр=2,5. 

Розташування надсічок на окаті за відомими ділянками пройми визначається за 

формулою: 

Окх=Прх(1+Ні),     (16) 

 

де Окх – довжина окату на ділянці х, см; 

Прх – довжина відповідної ділянки х пройми, см; 

Ні – диференційована норма посадки окату рукава. 

 

Розташування надсічок на проймі за відповідними ділянками окату визначається 

за формулою: 

Прх=Окх(1+Ні).     (17) 

 

Розташування двох надсічок на рукаві і проймі матричної конструкції жіночого 

жакета визначається лініями з’єднувальних швів конструкції: плечового – точка 14 і 

переднього шва рукава – т.354. Інші надсічки, а їх може бути 5-6, розподіляємо з 

урахуванням конструкції Нср=Н=0,08 см. 

Уточнимо розташування надсічки на вершині окату рукава, яка відповідає 

плечовому шву. Для цього від надсічки 1/ вверх по лінії контуру окату відкладаємо 

відрізок 1/Н/. 

1/Н/=1Н(1+Н2), 

1/Н/=8,1(1+0,104)=8,9. 

Переміщення точки 14 наперед складає 0,1 см, яким можна знехтувати. На 

проймі пілочки і спинки на відстані 10 см від лінії плечового шва відзначаємо дві 

надсічки Н3 і Н4 (рис. 2). 
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                                 а)     б) 

Рисунок 2 –  Схема: а) пройми жакета; б) окату рукава жакета 

 

Визначимо розташування відповідних надсічок на окаті рукава (рис.2, б). 

З боку спинки Н/
1Н/

3=Н1Н3(1+Н1), 

 З боку пілочки Н/
1Н/

3=10(1+0,12)=11,2 см. 

Пілочка Н/
1Н/

4=Н1Н4(1+Н2), 

Н/
1Н/

4=10(1+0,104)=11,04 см. 

Визначимо розташування надсічки на проймі, що відповідає розташуванню 

переднього шва. Для цього від надсічки 1 (рис.2,а) вниз по контуру пройми 

відкладаємо відрізок 1Н2: 

1Н2=1/Н/
2(1+Н4), 

1Н2=9,8(1+0,028)=10,1 см. 

Отже, верхня точка переднього зрізу рукава співпала з вершиною бічного шва, 

що відповідає вимогам побудови матричної конструкції. 

Від надсічки Н2 відкладаємо по лінії пройми пілочки 5 см, отримуємо надсічку 

Н5, спинки 10 см – надсічку Н6. 

Для визначення розташування відповідних надсічок на окаті рукава виконаємо 

наступні обрахунки: 

Н/
2Н/

5=Н2Н5(1+Н4), 

Н/
2Н/

5=5(1+0,028)=5,2 см; 

Н/
2Н/

5=Н2Н6(1+Н3), 

Н/
2Н/

5=10(1+0,068)=10,7 см. 

Відзначимо, що надсічка 1/ не є монтажною, а є вихідною в розрахунках ділянок 

ширини рукава та відповідно для визначення розташування решти надсічок спряження 
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контурів пройми і окату рукава. Експериментальна перевірка методики підтвердила 

вимоги відвісності рукава. 

Висновки 

Розрахунковий метод ширини окату рукава забезпечує розширення рукава на 

0,25Ппос та увігнутість переднього перекату відповідно до умови відведення руки 

вперед (β=20). 

Універсальний спосіб розподілу посадки окату рукава забезпечує збереження 

відвісності рукава на всіх етапах модифікування. 
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КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОЇ СПОЛУКИ НІТРАТУ КАДМІЮ 

З 4-НІТРОБЕНЗГІДРАЗИДОМ 
 

Л.Ю. ЛУКАЧИНЕЦЬ, С.Ю. ЧУНДАК,  М. ДАШКЕВИЧ*, Р.Т. МАРІЙЧУК  
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища,  Ужгородський національний університет, вул. Підгірна 46, 

88000, м.Ужгород 
*Інститут низьких температур та структурних досліджень, м. Вроцлав, Польща 

 
Комплексну сполуку аква(нітрато-к2О,О/)біс(4-нітробензгідразиду-к2N2,О)кадмію(ІІ)нітрату 

синтезовано із гарячого етанольного розчину. Обговорено особливості будови комплексу на основі даних 
рентгенівської диффракції та інфра-червоної спектроскопії.  

 
Комплексоутворюючі властивості гідразидів карбонових кислот знайшли своє 

застосування як у хімії координаційних сполук, так і в медицині. Авторами [1-4] 

показано, що органічні похідні гідразину використовуються для лікування 
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туберкульозу, захворювань крові, гіпертонії, онкологічних захворювань, ефективнні як 

фізіологічно активні препарати та ін.  

Вивченням комплексоутворюючих властивостей гідразидів карбонових кислот 

займалися вчені [5-8] ще у минулому століттi, але всі проведені ними дослідження 

були спрямовані тільки на встановлення умов синтезу комплексів. Склад та структуру 

комплексних сполук запропоновано [5-8] на основі методів елементного і ІЧ-

спектроскопічного аналізів. У літературних джерелах відсутніми є відомості про 

кристалічну структуру комплексних сполук гідразидів карбонових кислот із металами 

ІІ-Б групи. 

Таким чином, дана стаття присвячена дослідженню кристалічної структури 

комплексу Кадмію(ІІ) з гідразидом 4-нітробензойної кислоти. Перші спроби синтезу 

даного комплексу було опубліковано у роботах [7]. Однак у літературі відсутнє 

експериментальне дослідження будови вказаного комплексу, а запропонована будова 

комплексу базувалася тільки на основі ІЧ-спектроскопії та аналізу хімічного складу. 

Об’єкт та методи дослідження 

Комплексну сполуку аква(нітрато-к2О,О/)біс(4-нітробензгідразиду-

к2N2,О)кадмію(ІІ)нітрату ([Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3) синтезовано безпосередньою 

взаємодією гарячих етанольних розчинів Cd(NO3)2×6H2O і гідразиду 4-нітробензенової 

кислоти (Г4-NБК).  

У якості вихідних речовин використовували комерційний 6-тиводний динітрат 

Кадмію(ІІ) марки „х.ч.“, гідразид 4-нітробензенової кислоти (Г4-NБК) синтезовано із 

гідразин-гідрату „х.ч.“ та етилового естеру 4-нітробензойної кислоти „ч.д.а.“ з 

наступною очисткою (перекристалізацією в етанолі) і контролем складу. 

Хімічний склад одержаного комплексу встановлено за допомогою елементного 

аналізу: вміст Кадмію визначено методом комплексонометричного титрування [9], 

вміст Нітрогену – за методом Дюма [10]. Встановлено, що комплексна сполука містить 

18.08(3) % Кадмію та 18.15(4) % Нітрогену, що узгоджується з теоретично 

розрахованими величинами. 

Капілярним методом визначено температуру плавлення комплексу, яка рівна 

423К. 

Для синтезованого комплексу Кадмію знято ІЧ-спектр, який реєструвався в 

таблетках KBr [11] на приладі UR-20. На монокристалах ([Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3 



Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту  
Серія Легка промисловість 

92

 

Журнал наукових праць №5’2008 
 

проведено повний рентгено-структурний аналіз (РСА) за допомогою дифрактометра 

Kuma KM-4. 

Результати та їх обговорення 

Комплекс складу [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3 синтезовано із гарячого спиртового 

розчину, що містив 1 ммоль Cd(NO3)2×6H2O і 1 ммоль Г4-NБК. Синтез комплексної 

сполуки описується схемою на рис. 1.  

*NO 3
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O

O
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H2N HN
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NH 2NH

O

C
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NH 2NH

O

2+2Cd(NO 3)2*6H 2O 

 
Рисунок 1 –  Схема синтезу [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3. 

 

Одержана комплексна сполука кристалізується у вигляді прозорих кристалів 

жовтого кольору. Кристалізація проходить після охолодження розчину до кімнатної 

температури протягом доби. Утворений кристалічний осад було відфільтровано на 

фільтрі Шотта, промито спиртом та діетиловим ефіром і висушено на повітрі. Вихід 

продукту складав ≈60% від теоретичного.  

Синтезований комплекс [Cd(Гп-NБК)2Н2ОNO3]NO3 має склад, що відповідає 

брутто формулі C14H16CdN8O13 (M=616.75). Як показали дослідження, при 

співвідношенні реагуючих компонентів 1:1 утворюється комплекс складу [Cd(Г4-

NБК)2Н2ОNO3]NO3, що відповідає відношенню Ме:L = 1:2. Надлишок нітрату кадмію, 

що не прореагував із Г4-NБК вимито спиртом. Очевидно, це і є причиною відносно 

низького виходу продукту.  
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Для проведення рентгено-структурного аналізу було вибрано кристал розміром 

0.52×0.38×0.27 мм, який легко піддається механічній обробці, що значно полегшує 

підготовку зразка. Досліджуваний монокристал стійкий на повітрі, що дає можливість 

проводити експеримент у атмосферних умовах. 

Кристалічна структура досліджуваної сполуки складається із комплексного 

катіону [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]+ та зовнішньосферного нітрат-іону. Елементарна 

комірка комплекної сполуки містить одну молекулу [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3, яка 

кристалізується у триклінній сингонії, просторова група P-1(N2), параметри 

елементраної комірки: a=5.6112 Å; b=13.1253 Å; c=14.8985 Å; α=101.314o; β=96.944(7)o; 

γ=92.410(7)o; V=1065.60(16)Å3, Z=2 (рис. 2). 

 
Рисунок 2 –  Молекулярний фрагмент [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3. 
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У таблиці 1 наведено координати та еквівалентні ізотропні температурні 

параметри для неводневих атомів досліджуваного комплексу. 
 

Таблиця 1 
Координати атомів та еквівалентні ізотропні температурні параметри для неводневих атомів 

комплексу [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3. 
 

Атом X Y Z U(eg) 

Cd(1) 0.5901(1) 0.2742(1) 0.5659(1) 0.30(1) 

C(1A) 0.5103(3) 0.5263(1) 0.8105(1) 0.26(1) 

C(11A) 0.5625(3) 0.4646(1) 0.7200(1) 0.29(1) 

O(11A) 0.4313(2) 0.3860(1) 0.6815(1) 0.41(1) 

N(11A) 0.7531(3) 0.4959(1) 0.6848(1) 0.35(1) 

N(12A) 0.8041(3) 0.4377(1) 0.5993(1) 0.46(1) 

C(2A) 0.6575(3) 0.6115(1) 0.8622(1) 0.33(1) 

C(3A) 0.6004(3) 0.6627(1) 0.9467(1) 0.33(1) 

C(4A) 0.3976(3) 0.6280(1) 0.9778(1) 0.27(1) 

N(41A) 0.3394(3) 0.6803(1) 1.0688(1) 0.33(1) 

O(41A) 0.1525(3) 0.6514(1) 1.0936(1) 0.50(1) 

O(42A) 0.4805(3) 0.7489(1) 1.1152(1) 0.51(1) 

C(5A) 0.2474(3) 0.5449(1) 0.9279(1) 0.32(1) 

C(6A) 0.3066(3) 0.4937(1) 0.8440(1) 0.32(1) 

C(1B) 0.8042(3) 0.0620(1) 0.7633(1) 0.26(1) 

C(11B) 0.6867(3) 0.1265(1) 0.7006(1) 0.25(1) 

O(11B) 0.8056(2) 0.1937(1) 0.6734(1) 0.33(1) 

N(11B) 0.4503(3) 0.1070(1) 0.6762(1) 0.30(1) 

N(12B) 0.3254(3) 0.1539(1) 0.6088(1) 0.31(1) 

C(2B) 1.0212(3) 0.1010(1) 0.8165(1) 0.30(1) 

C(3B) 1.1467(3) 0.0405(1) 0.8700(1) 0.33(1) 

C(4B) 1.0468(3) -0.0573(1) 0.8705(1) 0.30(1) 

N(41B) 1.1799(3) -0.1226(1) 0.9264(1) 0.36(1) 

O(41B) 1.0684(3) -0.1938(1) 0.9483(1) 0.52(1) 

O(42B) 1.3962(3) -0.1035(1) 0.9473(1) 0.65(1) 

C(5B) 0.8303(3) -0.0971(2) 0.8201(1) 0.35(1) 

C(6B) 0.7087(3) -0.0366(1) 0.7657(1) 0.34(1) 

N(1A) 0.8415(3) 0.1283(1) 0.4464(1) 0.38(1) 

O(1A) 0.9180(2) 0.2214(1) 0.4826(1) 0.38(1) 

O(2A) 0.6359(3) 0.0995(1) 0.4575(1) 0.56(1) 

O(3A) 0.9691(3) 0.0694(1) 0.4031(2) 0.83(1) 

OW1 0.3449(2) 0.3215(1) 0.4516(1) 0.46(1) 

N(1B) 0.7706(3) 0.3289(1) 0.3169(1) 0.37(1) 



Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту  
Серія Легка промисловість 

95

 

Журнал наукових праць №5’2008 
 

O(1B) 0.7783(3) 0.4079(1) 0.3792(1) 0.53(1) 

O(2B) 0.5936(3) 0.2646(1) 0.3018(1) 0.55(1) 

O(3B) 0.9381(3) 0.3147(1) 0.2694(1) 0.56(1) 

 

Як показано на рис. 2, в утворенні стійкої комплексної сполуки беруть участь 

дві молекули Г4-NБК, які зв’язані із Cd2+ за допомогою атомів Оксигену карбонільних 

груп та атомів Нітрогену первинної аміногрупи (група NH2). Також центральний іон 

зв’язаний із атомом Оксигену внутрішньокоординованої NО3-групи та атомом 

Оксигену води, яка теж входить у внутрішню сферу комплексу. На це вказують 

відповідні довжини зв’язків у досліджуваній сполуці (табл. 2).  
 

Таблиця 2 

 Довжини зв’язків Cd – Аніон, що утворюють координаційний октаедр. 

Зв’язок Cd - Аніон Довжина зв’язку, Å 

Cd(1) – OW1 2.2590 
Cd(1) – O(1A) 2.3934 
Cd(1) – O(11A) 2.3242 

Cd(1) – O(11B) 2.3339 
Cd(1) – N(12A) 2.3489 
Cd(1) – N(12B) 2.3518 

<Cd – An> 2.3352 
 

Аналізуючи рис. 2, можна побачити, що при утворенні стійкої комплексної 

сполуки ліганди лежать один відносно одного перпендикулярно (кут O(11A)–Cd(1)–

O(11B) рівний 91.78°Å), нітрат-іон розміщений паралельно до одного з лігандів, а 

молекула води – до іншого. Слід відмітити, що NO2-група бензенового кільця участь у 

координації не бере. 

Віддалі між центральним атомом Кадмію та атомами Оксигену та Нітрогену, 

через які здійснюється координація молекул ліганду до іону Cd2+, відповідають 

значенням, що характерні для октаєдричної структури координаційного поліедру, який 

значно деформований (рис. 3). 
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Рисунок 3 –  Октаедричне оточення катіону Cd2+ в [Cd(Г4-NБК)2Н2О(NO3)]NO3 (міжатомні відстані 

вказані в ангстремах). 
Будову комплексної сполуки досліджували методом ІЧ-спектроскопії. ІЧ-

спектри комлексної сполуки [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3 одержано в області 400-4000 

см-1 ( Рис. 4.).  
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Рисунок 4 –  ІЧ-спектр комплексної сполуки [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3. 

Значення частот деяких ліній поглинання комплексної сполуки [Cd(Г4-

NБК)2Н2ОNO3]NO3 наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Результати аналізу ІЧ-спектру координаційної сполуки [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3. 
Речовина νas(NH2) νs(NH2) ν(C=O) ν(Me-O) ν(Me-N) ν(Н2O) 

[Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3] ×NO3 3310 3210 1610 520 700 3600 

Г4-NБК 3445 3336 1652 - - - 
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Отже, проведені ІЧ-спектроскопічні дослідження вказують, що в області ~3000-

3400 см-1 у ІЧ-спектрах комплексу [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3 лежать складні лінії 

поглинання, які значно зміщені у низькочастотну область у порівнянні зі спектром 

вільного ліганду [7] із-за участі аміногрупи у комплексоутворенні. Більш 

високочастотні лінії у цій області віднесено (Табл. 3.) до валентних коливань зв’язку 

NH вторинної аміногрупи (NH), а низькочастотні – до антисиметричних і симетричних 

валентних коливань зв’язку NH первинної аміногрупи (NH2). 

В області ~1500 – 1700 см-1 найбільша високочастотна лінія близько ~ 1610 см-1 

відповідає так званій лінії «амід-І». Згідно [7] у спектрах некоординованого Г4-NБК ця 

лінія проявляється при частоті 1652 см-1. Зміщення лінії «амід-І» у більш 

низькочастотну область у випадку комплексу складає ~ 42 см-1, що вказує на участь 

первинної аміногрупи у координації центрального атому. 

До «ножничних» деформаційних коливань аміногрупи (δ(NH2)) віднесено лінії 

поглинання близько 1600 – 1630 см-1, а до «веерних» деформаційних коливань ( ώ 

(NH2)) – лінія ~ 1300 см-1. 

Антисиметричним валентним коливанням нітрогрупи (νas(NО2)) належить 

інтенсивна лінія поглинання при 1540 см-1, а до симетричних валентних коливань 

нітрогрупи (νs(NО2))  віднесено лінії ~ 1350 см-1. 

В області 1200 см-1 спостерігається інтенсивна лінія поглинання, що відповідає 

деформаційним коливанням групи NH, а в області близько 1100 см-1 – лінії, що 

характеризують крутильні коливання аміногрупи. 

Інтенсивна лінія поглинання спостерігається в області 3600 см-1, яка відповідає 

коливанням ОН-групи води. Це свідчить, що до будови комплексної сполуки входять 

молекули води, що підтверджується результатами рентгено-структурного аналізу. 

У межах ~400–700 см-1 у спектрі комплексної сполуки [Cd(Г4-

NБК)2Н2ОNO3]NO3 наявні складні лінії поглинання. Високочастотні лінії віднесено до 

коливань за участю зв’язку Me-N, низькочастотні – за участю зв’язку Me-О. Розгляд 

частот коливань фенольного кільця не проводилось. 

Таким чином, проведена інтерпретація повністю співпадає уявленням про те, що 

у досліджуваному комплексі [Cd(Г4-NБК)2Н2ОNO3]NO3 молекули Г4-NБК присутні у 

внутрішній координаційній сфері у амідній формі і зв’язані з атомом Cd2+ через групи 

NH2 і СО, утворюючи пятичленні цикли (рис. 1) 
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Таким чином, за результатами методів ІЧ-спектроскопії та РСА гідразид 4-

нітробензенової кислоти у реакціях комплексоутворення виступає у якості 

бідентатного ліганду, утворюючи з іонами Cd2+ катіонні комплексні сполуки у кето-

формі. 
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УДК 675.026 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ  ФАРБУВАЛЬНО-

ЖИРУВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ  ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ В ОРГАНІЧНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

 
О.А.ОХМАТ, А.А.ГОРБАЧОВ 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 
В роботі обґрунтовано доцільність використання середовища органічного розчинника для 

фарбувально-жирувальних процесів у виробництві шкір. Наведено основні показники якості 
напівфабрикату „КРАСТ”, отриманого за дослідними технологіями. Доведена доцільність заміни 
водного середовища органічним розчинником в технологічному цикл виробництва шкір для верху взуття. 

 
В наш час шкіряна промисловість України зазнає значних труднощів, 

пов’язаних з технічною оснащеністю підприємств, забезпеченням сировиною та 

матеріалами, екологічним проблемами. Пошук шляхів підвищення економічної 

ефективності шкіряного виробництва та підвищення якості готової продукції 

нерозривно пов’язаний з інтенсифікацією технологічних процесів та максимізацією 

відпрацювання хімічних матеріалів. За умови використання органічного розчинника в 

якості робочої рідини в технологічних процесах, ми прогнозуємо значне скорочення 

технологічного циклу, зменшення витрат хімічних матеріалів, води, електроенергії та 

людських ресурсів.  

Об’єкт та методи дослідження 

Проведення процесів в середовищі органічного розчинника має ряд 

особливостей [1]. Позитивні особливості: значне скорочення тривалості технологічного 

циклу; зменшення кількості і вартості хімічних матеріалів; отримання більш однорідної 

за своїми властивостями продукції; більша можливість покращення, змін і 

нововведень; скорочення обсягу стічних вод виробництва; обробка жирної сировини 

тощо. Основні проблеми, що необхідно вирішити: для досягнення вказаних вище 

переваг розчинник повинен регенеруватися; через великі об’єми розчинників 

виникають проблеми безпеки, для вирішення яких необхідне надійне, складне і дороге 

обладнання, що потребує капіталовкладень, значно вищих, ніж на заводах зі звичайним 

технологічним процесом. Відсутність надійної інформації щодо проведення 

технологічних процесів шкіряного виробництва в середовищі органічного розчинника 

потребує проведення дослідних робіт у кожному конкретному випадку. 

Постановка задачі 

Мета роботи полягає у вивченні закономірностей фарбувально-жирувальних 

процесів в середовищі органічного розчинника. В якості органічного розчинника для 
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проведення технологічних процесів можуть бути застосовані матеріали, які: 

змішуються з водою; хімічно та фізично стійкі по відношенню до перегонки або інших 

методів очистки для багаторазового використання; доступні; які мають відносно низьку 

вартість; мають відносно низьку температури кипіння. В нашій роботі ми віддали 

перевагу ацетону. Ацетон швидко і повністю зневоднює голину, в ньому краще, ніж в 

інших, розчиняються барвники та жирувальні матеріали, що відповідно знижує витрати 

органічного розчинника для технологічних процесів. 

Результати та їх обговорення 

Відмочувально-зольні процеси для сировини (в якості сировини 

використовували шкуру бичка) проводили за типовою методикою виробництва 

хромових шкір для верху взуття [2]. Після проведення циклу підготовчих процесів, 

голину зневоднювали і проводили для дослідних зразків однофазне емульсійне 

хромове дублення. Дублення проводять в герметично закритому обладнанні при РК 

1,5, кімнатній температурі та постійному перемішуванні. В якості робочого розчину 

використовують суміш, що складається з органічного розчинника та води у 

співвідношенні 3:1 відповідно. Наведене співвідношення органічного розчинника та 

води було визначено авторами в попередніх дослідженнях [3]. Дослідження показали, 

що для забезпечення протікання процесу хромового дублення в органічному 

середовищі й отримання високої температури зварювання напівфабрикату необхідно 

спочатку  ввести у внутрішню сферу хромового комплексу гідроксильні групи, які 

вносить з собою вода. В робочу ванну дозують метиловий ефір соняшникової олії 

100%-вого ступеня етерифікації; обробку продовжують 60 хвилин, після чого в апарат 

вводять сухий хромовий дубитель. Витрати хромового дубителя становлять 2% від 

маси голини в перерахунку на оксид хрому. 

Зважаючи на те, що „КИП” було досягнуто в кінці 2-ї години дублення без 

пролежування, здалося доцільним проведення фарбувально-жирувальних процесів на 

відпрацьованому дубильному розчині, тим паче, що відпрацьований розчин не містив 

солей хрому. Таке об’єднання дубильних і фарбувально-жирувальних процесів 

спростило б технологічний цикл і підвищило безпеку праці на підприємстві. В якості 

контрольних обрали 2 варіанти: 6-й –без подальшої обробки та 2-й –фарбувально-

жирувальні процеси, для якого виконували не в органічному середовищі, а у воді. Для 

інших варіантів обробку проводили на відпрацьованій дубильній ванні, при кімнатній 

температурі, за технологію, наведеною в табл. 1. 
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Таблиця 1 
 Витрати матеріалів на фарбувально-жирувальних процесах 

Хімічні Витрати, % від маси напівфабрикату, у варіантах обробки 
матеріали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вода 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ацетон 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 
Аміак 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Жир „СМХ” 5 5 5 7 10 0 0 0 0 0 
Ефір соняшникової 

олії 0 0 0 0 0 0 5 5 7 10 

Барвник 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 
 

Для жирування використовують синтетичний сульфований жир марки „СМХ” 

(виробництво м. Харкова) та ефіри кислот соняшникової олії, що були застосовані для 

емульсійної обробки голини. Пошукові досліди по добору нейтралізуючих реагентів 

показали, що використання карбонату, бікарбонату та форміату є недоцільним. Через 

те, що після висушування, зволожування та повторного висушування напівфабрикату 

на його поверхні виступали сольові плями, що не припустимо для взуттєвих шкір. А 

отже, в якості нейтралізатору було обрано аміак, що добре розчиняється в ацетоні та 

швидко поглинається напівфабрикатом.  

Після проведення сушильних процесів для дослідних шкір визначили показники 

хімічного аналізу та фізико-механічних випробувань. Отримані показники якості 

напівфабрикату показали, що дослідні шкіри відповідають вимогам, які висувають до 

хромових шкір для верху взуття.  

Проведення фарбувально-жирувальних процесів у воді (дослід 1) надало 

напівфабрикату жорсткості та грубої поверхні. Очевидно, це пов’язано із процесами, 

що почали відбуватися у видубленому напівфабрикаті під дією води.  Аквагрупи мають 

більшу спорідненість до хромового комплексу, аніж спиртові, що були введені в нього 

в процесі дублення в органічному середовищі. А отже, у водному середовищі починає 

змінюватися внутрішній склад хромового комплексу. Напівфабрикат в барабані 

починає інтенсивно поглинати воду, переходячи в стан, подібний до бубняви. Після 

сушіння такий напівфабрикат стає пласким, сухим та жорстким. 

Жирування напівфабрикату сульфованим синтетичним жиром СМХ (досліди 2-

5)  у порівнянні із введенням ефірів соняшникової олії (досліди 7-10) не призвело до 

покращення пружно-пластичних властивостей перших. Це добре видно на показниках 

видовження під час заданого навантаження. Для дослідних шкір, жированих ефірами 

олії (досліди 7-10), показник видовження під час заданого навантаження складає 36-

38%; для шкір, жированих синтетичним жиром – (досліди 2-5) -26-29%. За 
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органолептичною оцінкою шкіри, прожировані синтетичним жиром, відрізняються 

підвищеною жорсткістю та грубою лицьовою поверхнею. Очевидно, це пов’язано із 

перерозподілом у внутрішній сфері хромового комплексу при введенні в систему 

матеріалів, що містять велику кількість активних груп (наприклад сульфогруп). 

Згаданий перерозподіл не відбувається при введенні в якості жирувального реагенту 

ефірів соняшникової олії, активність яких незначна. Ефіри рівномірно розподіляються 

по товщі дерми, надаючи структурним елементам необхідної рухливості. За 

органолептикою згадані дослідні шкіри (варіанти 7-10) досить м’які, наповнені та 

пружні. 

Якість барабанного забарвлення напівфабрикату дослідних шкір у порівнянні з 

контрольною групою вища. Стійкість забарвлення до дії органічних розчинників та 

стійкість забарвлення до сухого тертя для дослідних шкір складає 5 балів, а для 

контрольної групи – 4 та 3 бали відповідно. Стійкість забарвлення до мокрого тертя 

дещо нижча у всіх варіантах, і складає 2 бали для контрольної групи та 4 –для 

дослідних. Очевидно, це пов’язано із відсутністю закріплення барвника в кінці процесу 

фарбування органічною кислотою. Профарбованість дерми по товщині для контрольної 

групи становила 95%, для дослідних шкір -100%. Така непрофарбованість контрольної 

групи, на нашу думку, пов’язана з особливістю використання водного середовища. 

Висновки 

Запропоновані дослідження довели можливість проведення дубильних та 

фарбувально-жирувальних процесів на одній ванні в середовищі органічного 

розчинника, що не тільки дозволило отримати напівфабрикат високої якості та значно 

скоротило тривалість технологічного циклу, а і максимізувало відпрацювання стічних 

вод після хромового дублення. 
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УДК 685.31: 613.48. 
 

КОМФОРТНІСТЬ СТОПИ ЛЮДИНИ, РЕТРОСПЕКТИВА 
ВЗУТТЄВОГО РЕМЕСЛА ТА ГІГІЄНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАТУРАЛЬНИХ  

МАТЕРІАЛІВ 
 

Ю.І. ФОРДЗЮН, О.П. КОЗАРЬ , С.В.ШОПА , О.Д. ПРИСТАЯ  
Мукачівський технологічний інститут 

 
Обґрунтовані основні чинники, які визначають комфорт стопи людини. Проаналізовано 

еволюцію натуральних матеріалів, які людина використовувала для виготовлення взуття. Досліджено 
гігієнічні властивості основних натуральних матеріалів (колаген, целюлоза, кератин, фіброїн), які 
визначають комфортне самопочуття людини  в процесі експлуатації взуття. 

 
Взуття в житті людини виконує цілий ряд функцій. Найважливішою його 

функцією є захист ніг від несприятливих факторів зовнішнього середовища: пониженої 

чи високої температури, води, вітру, дощу, снігу, надмірної сонячної радіації. В процесі 

експлуатації взуття захищає стопу людини від пилу, бруду, мікроорганізмів. Крім того, 

воно повинно бути зручним і забезпечувати певний мікроклімат навколо стопи 

людини, адже форма тіла та саме взуття сприяють накопиченню поту, а це зумовлює 

певний дискомфорт. 

Фізіологічні дослідження показують, що комфортне самопочуття людини при 

раціонально підібраних одязі та взутті, в умовах відносного спокою людини, 

спостерігається при температурі повітря 18-20оС,  відносній вологості повітря 60±5% 

та вмісту вуглекислого газу не більше 0,8 %. Для оголеної людини ця межа дещо вища 

- 28оС. Межі комфортності для різних людей можуть бути різними, що залежить від 

індивідуальних особливостей організму. Вони також залежать від добового циклу, 

прийому їжі, віку людини, фізичного навантаження , умов праці тощо. 

 Віддача тепла організмом людини здійснюється двома шляхами: 

випромінюванням-за рахунок інфрачервоної частини спектру та випаровуванням поту з 

поверхні шкіри. Властивість людського організму підтримувати тепловий баланс 

забезпечується завдяки вирівнюванню кількості тепла, яку виробляє організм, з теплом, 

яке віддає тіло людини. Тому для підтримки постійної температура тіла людини, 

наприклад її ніг, втрата тепла крізь взуття в процесі експлуатації повинна бути 

стабільною і контрольованою. Ці передумови визначають комфорт стопи людини. В 

нинішніх умовах, коли має місце значне використання штучних, синтетичних 

матеріалів, клеєвих з'єднань, питання комфортності взуття є особливо актуальним. 

Цьому також сприяють надмірна сидяча розумова діяльність людини, котра може 

чергуватися з тривалим ифізичними навантаженннями при ходьбі. 
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Об’єкти та методи дослідження 

При підвищених температурах, коли має місце інтенсивне потовиділення,  

вологість в  середині взуття  може досягати  100 %. В цих умовах організм не в змозі 

забезпечувати терморегуляцію потовиділенням, так як випаровування рідини з 

поверхні відбувається при вологості повітря менше 100о С. Це може призводити до 

перегріву . 

Встановлено, що  при випаровуванні 1 г поту організм втрачає 0,58 ккал  тепла. 

Людина виділяє піт рефлекторно з потових залоз, концентрація яких на ступні людини 

є найбільшою. Піт, який виділяється є парокрапельний, він складається на 98% з води 

та 2% сухого залишку - органічних і неорганічних речовин. Відомо, що стопа людини 

без фізичних вантажень за годину виділяє 2-3г поту [1]. При цьому збільшується 

вологість матеріалів, що призводить до підвищення теплопровідності стопи, зниження 

теплозахисних  властивостей  вологих матеріалів взуття і відповідно  сприяє змінам 

теплообміну стопи [2]. Як наслідок, залежно від  умов зовнішнього середовища, може 

мати  місце  переохолодженн організму,  що може призвести до простудних  

захворювань.  

Ситуація ускладнюється тим, що природно стопа людини має дещо нижчу 

температуру 21-26оС. Для людського організму теплові відчуття  сприймаються  

рецепторами. Холодових рецепторів у людини набагато більше  (250000) в порівнянні з 

тепловими (39000). Однак шкіра кінцівок (руки, ноги) менш чутливі, ніж шкіра 

туловища. Крім того,  людський організм здатен „ звикати” до середовища, яке  

знаходиться за межею комфортності, що і призводить до переохолодження. Тому 

особливий інтерес представляє обґрунтування оптимальних гігієнічних вимог до взуття  

та критеріїв  вибору внутрішніх  взуттєвих матеріалів. Очевидним є те, що гігієнічні 

вимоги до матеріалів повинні визначатись через такі показники, як: гігроскопічність, 

вологовіддача та намокаємість. Гігроскопічність та вологовіддача характеризують 

здатність матеріалу поглинати та віддавати водяні пари, відповідно здатність матеріалу 

поглинати воду [1,2].   

Постановка задачі 

З цієї причини представляє інтерес вивчення гігієнічних властивостей   

натуральних матеріалів, які людина використовувала протягом історії для 

виготовлення взуття. Для цього доцільно проаналізувати еволюцію взуття .  
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Історія взуття така ж древня, як і історія людської цивілізації. Вона бере свій 

початок з того часу, коли первісні люди ходили  босоніж. Нинішні знання про взуття 

минулого базуються  на наскельних малюнках, археологічних дослідженнях, памятках 

історії та культури і, звичайно, на догадках.  

Самим древнім матеріалом для взуття вважаються шматки  необроблених шкур 

тварин. Жителі Крайньої півночі майже  до ХХ століття просто відрізали від шкур 

лапи, з хутром і без всякої обробки одягали на ноги. Взуття вирізали з дерева, шили з 

тканин, валяли з вовни і плели з очерету, в хід йшли кора, солома. Асортимент  

використовуваних матеріалів був широкий, способи виготовлення взуття були різними 

і часом досить оригінальними, що представляє інтерес з точки зору сьогодення. 

Наші предки, маючи давню історію, будучи народом осілим та землеробським, 

тривалий час терпіли від нападів кочових племен, однак, з іншої сторони, це сприяло 

розвитку їхньої цивілізації, побуту та відповідно взуттєвому ремеслу. Тому не дивно, 

що асортимент українського взуття представлений широким спектром матеріалів та 

технологічних операцій. Для виготовлення взуття люди використовували 

найрізноматніші матеріали, як правило, ті що були доступними - були „під руками”[3].  

Сировиною для матеріалів традиційного взуття українців майже до 20ст. були  

рослинне волокно, вовна, шкури тварин (з хутром і без нього),  у незначній кількості – 

стебла та кора рослин, дерево, як допоміжний матеріал –метали. Вирішальну роль у 

виборі сировини, особливо в домануфактурний період, відігравали природнє 

середовище та пов'язаний з ним характер виробничої діяльності . 

 За характером прикриття ноги взуття в основному поділялось  на таке, що 

захищає лише ступню, і таке, що захищає  ступню, й гомілку, відповідно на помірну та  

сувору погодні умови, адже  влітку, особливо бідні, ходили переважно босоніж. За 

видом матеріалу його поділяли  на взуття з стебел рослин або дерев'яної кори (лика), 

дрібних гілок, на шкіряне й повстяне  взуття (останнє для України — явище більш 

пізнє) [4].  

Як і за часів Київської Русі, селяни у XIV—XVII ст. взували шкіряні постоли 

або плетені личаки.  

Матеріали зумовлювали й техніку виготовлення взуття. Воно було плетеним, 

стягнутим і зшитим. До плетеного взуття належать личаки та постоли з лика. Лико – 

це молодий луб, волокниста маса, яка розміщена під корою будь-якого дерева. 

Найкращим матеріалом для лика вважалося  лико молодої липи. На виготовлення 
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личаків йшло також  лико лози, верби, в'яза.   Із двох способів плетіння цього типу 

взуття — скісного і прямого — в Україні був поширений прямий, особливо типовий 

для лісових районів. Це взуття складалося з плетеної підошви та петель обабіч ступні. 

На нозі личаки трималися за допомогою мотузки з лика або конопель, яка 

протягувалася крізь петлі. Личаки були недовговічні, і тому в кожній хаті завжди був 

запас матеріалу для їх виготовлення. Чим далі на південь України на зміну плетеному 

взуттю приходить стягнуте шкіряне, що являло собою дуже давню і зручну 

загальнослов'янську форму. 

Постоли (моршні, ходаки) — типові види стягнутого взуття. Виготовляли їх з 

одного шматка товстої, але по можливості м'якої коров'ячої або свинячої сиром'ятої 

шкіри. Залежно від конфігурації носової частини і способу її стягування таке взуття 

ділиться на тупоносе й гостроносе. Ці форми часто ускладнювалися різними видами 

додаткового шнурування та шкіряного плетіння. Способи кріплення постолів до ноги, а 

також характер їх декоративного оформлення мали локальні особливості. На значній 

території України постоли носили переважно влітку, а у деяких місцевостях 

(наприклад, на Чернігівщині) — в усі пори року. 

На значній території України постоли носили переважно влітку, а у деяких 

місцевостях (наприклад, на Чернігівщині) — в усі пори року. Зшите взуття у 

генетичному плані є наступним етапом розвитку його форм. Конструкція такого взуття 

складнішає, разом із цим воно стає більш зручним та різноманітним. Зшите взуття 

складається з окремих кроєних деталей, основною з яких є підошва; до неї згодом дода-

ються підбори. 

Люди середнього достатку взували чоботи й черевики з телячої, волової, 

кінської шкіри або з юфти. Заможніші носили чоботи й черевики. Святкові чоботи 

робили з двокольорового сап'яну, завдяки чому вони мали назву чорнобривці. 

Найбільш заможні — з перського й турецького сап'яну: червоні, жовті, зелені, 

блакитні, лазурові, білі або ж тілесного кольору. Таке взуття густо розшивалося 

золотом, особливо халявки. 

Для  деяких місцевостей були  характерні свої види взуття. Наприклад, на 

Поділлі ноги чоловіки обмотували суконними онучами, на які вдягали шкіряні постоли 

або чоботи, влітку носили дерев'яні довбанці та солом'янці на дерев'яній підошві. На 

Півдні взуттям подекуди були  личаки прямого плетіння та  дерев'яники (підошва 
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дерев'яна, верх шкіряний), а  на початку XX ст. поширюються чоботи-бутилки та 

галоші. 

На Слобожанщині взуттям слугували виворітні чоботи, підошва яких 

пришивалася або густо (просом), або рідко (вівсом). Взували також постоли-витяжки 

(на Полтавщині подекуди личаки та дерев'яні довбанки), взимку — валянки. Пізніше  

починають носити чоботи, як  з високими вистроченими халявами, так і з  низькими 

халявами (чирики). 

Жителі Карпат носили  постоли, що вдягались на онучі або панчохи з домо-

тканого сукна (капці). Для оздоблення як одягу, так і взуття використовувалось 

барвисте пір’я. 

Результати та їх обговорення 

Аналіз еволюції взуттєвого ремесла показує, що для для основних матеріалів 

взуття використовувались виключно натуральні матеріали. Нами для подальших 

досліджень були підібрані наступні матеріали  природного походження: 

• сирець шкіри – шкіра, що пройшла операцію дублення, без операцій 

оздоблення; 

• пробкове дерево з кори португальського дуба, монолітний фрагмент; 

• вата високого ґатунку, виготовлена з  бавовни; 

• хутро овече, що пройшло обезжирення, нефарбоване; 

• деревина – бук, висушений в звичайних умовах; 

• кора липи,  висушена  в звичайних умовах; 

• натуральний шовк - „кокон” лялечки гусені; 

• пакля - продукт первинної переробки луб’яних волокон; 

• проба осиного гнізда-гідрофільний матеріал рослинного походження. 

Особливістю досліджуваних матеріалів є те, що вони є ідеально гідрофільні, так 

як не піддані додатковій обробці. 

Досліджувались основні показники, що характеризують властивості матеріалів, 

пов’язані з поглинанням пару та води, які визначають комфорт стопи в процесі 

експлуатації взуття. Це гігроскопічність, яка характеризує здатність матеріалу 

сорбувати пари води, вологовіддача – здатність віддавати поглинуті пари води, 

намокаємість – здатність вбирати воду при безпосередньому контакті матеріалу з 

водою зовнішнього середовища. Дослідження проводились за стандартними 

методиками, які регламентовані для взуттєвої галузі [5], результати  представлені в 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Гігієнічні властивості натуральних матеріалів 

Досліджуваний матеріал Гігроскопічність% Вологовіддача,% Намокаємість, % 
Натуральна шкіра(колаген) 22 18 60 
Пробкове дерево(целюлоза) 14 8 45 
Бавовна (целюлоза) 18 14 250 
Хутро(кератин) 20 16 300 
Дерево (целюлоза) 14 14 35 
Кора дерева (целюлоза) 18 21 80 
Натуральний шовк(фіброїн) 24 13 85 
Луб’яне волокно(целюлоза) 26 16 160 
Модифікована целюлоза 18 11 50 

 

Дослідження підтвердили,  що натуральні матеріали мають високі гігієнічні 

властивості на відміну від штучних та синтетичних, де гігроскопічність не перевищує 

2-3%,  вологовіддача 5 % [1,2].  Отримані результати   дозволяють оцінити максимальні 

гігієнічні  властивості відповідних волокон ( колаген, целюлоза, кератин, фіброїн). 

Показано, що  у відповідності до природи походження волокна  різними є і властивості 

волокон.  Будь-яка технологічна операція, апретування, проклеювання  тощо лише 

погіршать відповідний показник.  

Висновок 

Отже, встановлено, що найбільшу гігроскопічність мають луб’яне волокно, 

шовк та натуральна шкіра. Вологовіддача найкраща в кори дерева, натуральної шкіри, 

луб’яного волокна. Найменшу намокаємість мають дерево, натуральна шкіра.  

Натуральна шкіра володіє оптимальним комплексом гігієнічних показників. Однак слід 

зауважити: для окремих деталей взуття, особливо тих, що працюють на стиснення, 

контактують з ходовою поверхнею, працюють на згин  в умовах інтенсивного 

потовиділення,  більш оптимальним є матеріали з дерева та кори , як альтернативні 

натуральній шкірі, що потребує додаткових досліджень.   
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1Мукачівський технологічний інститут МОН України 

2Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України 
 

У статті розглянуто деякі підходи до формування фахово-орієнтованих комплексів навчальних 
програм ВНЗ з комп’ютерних дисциплін. Запропоновано математичну модель для опису таких 
комплексів і обговорено можливості її застосування для аналізу та синтезу програм підготовки 
спеціалістів у ВНЗ та їх комп’ютерно-технологічних складових. 
 

За останні десятиріччя вирішальною стала роль комп’ютеризації в 

фундаментальній та прикладній науці, виробництві. Інтенсивно застосовують 

комп’ютерну техніку й інформаційні технології в педагогічній науці та практиці, в 

економіці та управлінні, соціальній сфері. Вміння ефективно використовувати 

обчислювальну техніку та інформаційні комп’ютерні технології в своїй практичній 

діяльності стало однією з найнеобхідніших професійних якостей сучасного фахівця з 

вищою освітою. Тому вивченню комп’ютерних дисциплін у вищих навчальних 

закладах України приділяють доволі значну увагу. Однак, слід підкреслити, що 

комп’ютерні науки мають певну специфіку, осмислення та систематизація якої 

необхідні для вироблення ефективних підходів до їх викладання та вивчення.  

Об’єкт та методи дослідження 

Об’єктом дослідження даної статті є методологія формування навчальних 

програм з комп’ютерних дисциплін у ВНЗ та її складової частини — фахово-

орієнтованого комплексу навчальних програм з комп’ютерних дисциплін із 

застосуванням математичного моделювання та комп’ютерно-інформаційних 

технологій. 

Постановка задачі 

1. Проблеми формування навчальних програм з комп’ютерних дисциплін у ВНЗ 

Інформатика (інша назва комп’ютерні науки) є доволі молодою галуззю знань. 

Інтенсивне впровадження результатів досліджень цієї науки в практику розпочалося 

лише у середині минулого сторіччя. У зв’язку із цим існує певна специфіка викладання 

та вивчення комп’ютерних дисциплін у ВНЗ. Її розуміння та осмислення, на наш 

погляд, істотне для організації відповідних навчальних процесів, тому зупинимося тут 

на деяких аспектах цієї проблеми. 
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По-перше, для сучасного етапу розвитку цієї науки властивий динамічний 

розвиток як апаратної бази, так і програмного забезпечення комп’ютерів. Внаслідок 

цього за період навчання студента у ВНЗ (3,5 — 5,5 років) може відбутися зміна 

декількох поколінь обчислювальної техніки й програмного забезпечення, а у 

предметній області майбутнього фахівця можуть з’явитися цілком нові комп’ютерні 

технології. Це істотно ускладнює завдання створення і підтримки навчально-

методичного забезпечення (НМЗ) для дисциплін комп’ютерно-інформаційного 

спрямування на належному рівні, який гарантує його відповідність усім необхідним 

критеріям Так, щоб забезпечити сталу відповідність навчальних програм і навчально-

методичного забезпечення актуальному станові розвитку комп’ютерних технологій 

(критерій актуальності) необхідно, зокрема, регулярно здійснювати їх синхронне 

коригування і поновлення в ході навчального процесу. Зрозуміло, що реальне 

забезпечення цієї узгодженості стає за таких умов далеко нетривіальною задачею через 

значну трудомісткість процесів їх підготовки та актуалізації, а також надто високі 

вимоги до рівня кваліфікації працівників, відповідальних за розроблення навчальних 

програм і методичного забезпечення. 

По-друге — це універсальність комп’ютерної галузі знань з точки зору 

застосувань. Сьогодні важко знайти сферу людської діяльності, в якій не 

використовували б комп’ютерні технології. За своєю поширеністю та важливістю 

вміння ефективно застосовувати комп’ютерну техніку наближається до таких 

фундаментальних навиків і умінь як писання та читання. Саме комп’ютерна 

грамотність стала ознакою освіченості індивідууму, а володіння необхідними 

комп’ютерними технологіями своєї предметної галузі — підтвердженням фаховості 

дипломованого спеціаліста. Наслідком цього стало різке зростання попиту на освітні 

послуги в галузі комп’ютерних наук та технологій. Для задоволення цього попиту в 

навчальні програми українських університетів, інститутів та коледжів уводять 

відповідні дисципліни, відкривають модерні комп’ютерні класи, розширюють 

спеціалізації, пов’язані із застосуванням комп’ютерних технологій, створюють нові 

навчальні заклади. У зв’язку із цим зростає потреба у педагогічних кадрах відповідного 

профілю. Якісне задоволення цієї потреби вимагає спеціальних спланованих та 

скоординованих заходів у масштабі держави. На жаль, в Україні ще не створена 

належна система підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації з комп’ютерних 

наук і інформаційних технологій.  
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Підсумовуючи, можна виокремити декілька складових проблеми сталої 

актуалізації впродовж циклу підготовки спеціаліста у ВНЗ навчальних програм, планів 

і методичного забезпечення для дисциплін комп’ютерно-інформаційного спрямування: 

• висока трудомісткість процесів такої актуалізації; 

• високі вимоги щодо рівня кваліфікації педагогічних працівників, 

відповідальних за розроблення навчальних програм і методичного забезпечення; 

• недостатня забезпеченість кадрами відповідної кваліфікації. 

Успішне вирішення проблеми створення навчально-методичного забезпечення  

можливе шляхом: 

• застосування системного підходу до її розв’язання; 

• автоматизації процесів створення та супроводу навчально-методичного 

забезпечення впродовж циклу підготовки спеціаліста; 

• формування відповідних освітніх середовищ у ВНЗ. 

2. Фахово-орієнтовані комплекси навчальних програм  

В публікаціях [1,2] запропонована методологія формування навчальних програм 

з комп’ютерних дисциплін у ВНЗ. Тут обґрунтовано доцільність запровадження 

системного підходу, який полягає у використанні фахово-зорієнтованих пакетів 

(комплексів) навчальних програм (КНП), які створюють для кожної спеціальності 

зокрема. Кожен такий комплекс повинен відповідати низці критеріїв — повноті, 

фундаментальності, актуальності, взаємної узгодженості, фахової спрямованості, 

практичної значущості, неперервності, креативності тощо.  

Повнота означає, що пакет навчальних програм у цілому охоплює повний об’єм 

знань із комп’ютерних дисциплін, необхідних для фахівців даної спеціальності.  

Фундаментальність передбачає спрямованість усіх програм комплексу на 

вивчення фундаментальних засад, принципів організації й теоретичних основ 

функціонування інформаційно-обчислювальних систем, комплексів та мереж, 

опанування сучасних комп’ютерних технологій з урахуванням тенденцій та перспектив 

їх розвитку.  

Вимога актуальності забезпечує відповідність пакету навчальних програм 

рівневі розвитку комп’ютерної науки, техніки і технологій, який буде досягнуто на 

момент викладання предмету. 
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Наступний критерій (взаємної узгодженості) введено для оцінки ступеня 

взаємної узгодженості різних програм пакету та програм інших дисциплін, які 

вивчають студенти даної спеціальності, за їх змістом та послідовністю вивчення.  

Фахова спрямованість комплексу полягає у вивченні фундаментальних засад і 

принципів наукових дисциплін з урахуванням потреб комп’ютерного забезпечення 

спеціальності, опануванні сучасних комп’ютерних технологій і професійних 

програмних систем, які використовуються у галузі діяльності майбутнього фахівця, а 

також тенденцій їх розвитку.  

Практичну значущість програми можна оцінити за здатністю студентів, які її 

опанували, застосовувати отримані знання на практиці для досягнення навчальних 

цілей та вирішення своїх специфічних фахових завдань. 

Неперервність комплексу програм передбачає вивчення комп’ютерних 

дисциплін упродовж усього періоду навчання у ВНЗ.  

Креативність навчальної програми- це її спрямованість на розвиток творчих 

здібностей студента, формування у нього прагнення й звички до самоосвіти та 

неперервного підвищення свого фахового рівня в галузі інформаційних комп’ютерних 

технологій. 

Формування фахово-орієнтованих КНП з комп’ютерних дисциплін, їх 

впровадження та супровід вимагають значних організаційних зусиль. Процес 

створення комплексу навчальних програм може відбуватися лише у тісній взаємодії 

усіх викладачів, які ведуть комп’ютерні дисципліни за даною спеціальністю. Навчальні 

програми на етапі їх формування необхідно узгоджувати з потребами інших дисциплін, 

а це вимагає консультацій та погоджень з їх викладачами. Серйозною організаційною 

проблемою, як зазначалося, є також забезпечення процесу неперервної актуалізації 

навчальних програм відповідно до стану розвитку комп’ютерної науки і технологій та 

кваліфікаційних вимог за спеціальністю.  

Результати та їх обговорення 

 Математична модель фахово-орієнтованих КНП з комп’ютерних дисциплін 

Зрозуміло, що задовольнити всі сформульовані вимоги до фахово-орієнтованих 

КНП практично неможливо без застосування сучасних інформаційних технологій. 

Реалізація цих технологій можлива в рамках відповідної математичної моделі. 

Розглянемо далі деякі підходи до її побудови. 
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Введемо поняття комп’ютерно-технологічної складової підготовки фахівця у 

ВНЗ, під яким розумітимемо сукупність теоретичних знань із комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, практичних навиків, умінь і досвіду їх застосування в своїй 

предметній області, навчанні та побуті з використанням найновіших технічних та 

програмних засобів. Тож, об’єм комп’ютерно-технологічної підготовки  для -тої 

спеціальності можна подати як сукупність: 

iK i

 

 { }, ,i i i i=K T H S , (1) 

 

де  — об’єм теоретичних знань у галузі інформатики та інформаційно-

комп’ютерних технологій,  — сукупність практичних знань, умінь, навиків і досвіду 

роботи з апаратним забезпеченням комп’ютерної техніки, — сукупність практичних 

знань, умінь, навиків і досвіду роботи з системним та прикладним програмним 

забезпеченням, необхідних для опанування цієї спеціальності.  

iT

iH

iS

Виходитимемо із того, що  

• підготовка фахівця будь-якої спеціальності містить комп’ютерно-технологічну 

складову, 

• комп’ютерно-технологічна складова підготовки фахівця унікальна для кожної 

спеціальності, 

• комп’ютерна-технологічна підготовка фахівця будь-якої спеціальності 

складається з фундаментальної ifK та фахово-зорієнтованої iKs  складових, 

Друге з цих тверджень запишемо як 

 ,i j j i≠ ≠K K , (2) 

а третє як  

 . (3) i i iUfK = K Ks

У загальному випадку кожна із складових формули (3), тобто як ifK , так і  є 

сукупностями виду (1): 

iKs

 { } { }, , , , ,i i i i i i i= =f f f fK T H S Ks Ts Hs Ssi  (4) 

Цим у математичній моделі враховується, що вивчення теоретичних засад 

комп’ютерних наук, апаратного та програмного забезпечення здійснюється в рамках як 

фундаментального, так і фахово-зорієнтованого циклів підготовки спеціаліста. При 
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цьому необхідні теоретичні знання  комп’ютерно-технологічної складової 

підготовки студент набуває, вивчаючи на лекційних і самостійних заняттях:  

iT

• загальноосвітні дисципліни фундаментального циклу (головно — математичні 

та фізичні); 

• комп’ютерні науки в рамках фундаментальної підготовки (такі як основи 

інформатики й обчислювальної техніки, основи програмування, основи дискретної 

математики, операційні системи, архітектура комп’ютерів, бази даних і т.д. — їх 

конкретний перелік залежить від спеціальності, профілю підготовки, навчального 

закладу); 

• спеціалізовані комп’ютерно-технологічні дисципліни в рамках фахової 

підготовки (наприклад, застосування баз даних в бухгалтерському обліку) 

• дисципліни предметної області майбутнього спеціаліста (наприклад в курсі 

бухгалтерського обліку можуть вивчатися відповідні прикладні програми, такі як 

Парус, 1С і т.д.), а також в ході підготовки до контрольних робіт, колоквіумів, модулів, 

заліків, екзаменів.  

Необхідні практичні знання, навики, уміння та досвід роботи (компонент iH  

 iS  комп’ютерно-технологічної складової підготовки) студенти здобувають

и

та :  

 

• на практичних і лабораторних заняттях з названих предметів  

• під час самостійної підготовки до лекційних, практичних і лабораторних 

занять, 

• на навчальних практиках, 

• в ході виконання розрахункових, курсових, дипломних робіт.  

Таким чином в математичній моделі враховується, що і фундаментальна, і 

фахова підготовка спеціаліста у загальному випадку містять комп’ютерно-технологічну 

складову. 

Множину навчальних предметів (дисциплін)  для -тої спеціальності можна 

подати у вигляді сукупності множин предметів фундаментального 

iD i

ifD  та фахово-

зорієнтованого циклів   iDs

i i= UfD D Dsi . (5) 

Множину предметів  можна структуризувати також за видами навчальної 

роботи, виокремивши в ній:  

iD
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• лекції,  

• практичні заняття,  

• лабораторні роботи,  

• самостійну роботу,  

• різні види навчальної практики,  

• курсові та дипломні роботи (проекти) тощо.  

При цьому кожен предмет характеризують деякою множиною об’єктів:  

• навчальною програмою (англ. syllabus), яка охоплює програми для усіх видів 

навчальної роботи, властивих для цієї дисципліни,  

• розподілом академічних годин за видами навчальної роботи та за темами, 

• кількістю пунктів. 

Останній параметр застосовують в освітніх системах, в яких надана можливість 

вільного вибору студентом частини навчальних дисциплін. 

Введемо оператор , який будь-якій дисципліні  ставить у 

відповідність її навчальну програму Sl :  

Syl iD∈D

 ( )Syl , iD Sl D= ∈D . (6) 

Навчальну програму  будь-якої дисципліни можна подати у вигляді 

ієрархічного списку її розділів, тем, підтем, питань і т.д., або відповідного йому 

деревоподібного графа [3]. Результат дії оператора  на множину всіх предметів  

даної спеціальності є її навчальною програмою (англ. curriculum) :  

Sl

Syl iD

iCr

 ( )Syl i i=D Cr . (7) 

Формула (7) відображає факт того, що навчальна програма  з -тої 

спеціальності є об’єднанням навчальних програм усіх дисциплін, що входять до її 

складу: 

iCr i

 ( )Syl
i

i
D

D
∈

= U
D

Cr , (8) 

При цьому  є об’єктом, який можна задати ієрархічним списком, тобто 

структурою виду 

iCr

 

 

                                                               

• дисципліна 
• вид навчальної роботи 

• розділ 
• тема 

• підтема 
• питання 

• і т.д. 

(9) 
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Як приклад доброї структуризації навчальної програми, можна навести 

програму навчання для отриманні європейської ліцензії користувача комп’ютера ECDL 

(англ. Eropean Computer Driving License) [4]. 

Введемо також оператор , який, діючи на будь-яку дисципліну Sylk iD∈D , 

повертає ту частину її навчальної програми , яка присвячена комп’ютерно-

технологічній складовій: 

Slk Sl⊆

 ( )Sylk , iD Slk D= ∈D . (10) 

Для комп’ютерних дисциплін фундаментального циклу та комп’ютерно-

технологічних дисциплін фахово-зорієнтованого циклу справедливе співвідношення 

 ( ) ( )Sylk SylD = D , (11) 

а для дисциплін, в програмі яких відсутня комп’ютерно-технологічна складова, 

 ( )Sylk D =∅ . (12) 

З використанням оператора  означимо фахово-зорієнтований КНП 

комп’ютерно-технологічної складової для -тої спеціальності, як 

Sylk

i

 ( )Sylki =Crk Di  (13) 

Введений в такий спосіб КНП об’єднує в собі навчальні програми комп’ютерно-

технологічних складових усіх предметів, що вивчаються за цією спеціальністю: 

 ( )Sylk
i

i
D

D
∈

= U
D

Crk  (14) 

і є складовою частиною її навчальної програми: . i i⊂Crk Cr

Як уже зазначалося, формування будь-якої навчальної програми, крім 

визначення її тематичного наповнення, передбачає також встановлення відповідних 

числових параметрів, які визначають затрати часу, передбачені програмою для 

викладання (вивчення) кожної її позиції. Такі параметри можна ввести, наприклад, 

пов’язавши зі списком Ls , який репрезентує будь-яку навчальну програму чи її 

частину, відповідну лінійну структуру , що складається з полів числового типу. 

Поля структури  містять тривалості часу, відведені на викладання (вивчення) 

навчального матеріалу, описаного у відповідних полях для деякого базового  рівня 

списку 

Tm

Tm

BL

Ls .За цими даними можна обчислити затрати часу позицій списку Ls  для усіх 

вищих його рівнів. Ці обчислення легко реалізувати, використовуючи деревоподібний 

граф, що відповідає спискові Ls  (див рис). Проте здебільш недоцільно задавати 
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розподіл часу в навчальних програмах аж до найнижчого її рівня. Для практичних 

цілей достатньо буває визначити затрати навчального часу, наприклад, на рівні тем 

програми. 

Введемо оператор , який, діючи на список Tms Ls , повертає асоційовану з цим 

списком структуру Tm : 

 ( )Tms Ls Tm=  (15) 

Рівень предметів

Нижні 
рівні

Програма зі 
спеціальності

Рівень тем

Рівень розділів

 
Рисунок 1 – Дерево навчальної програми зі спеціальності 

 

Наприклад, операція ( )( )Tms Syl , iD D∈D  повертає розподіл академічних 

годин на базовому рівні  навчальної програми предмету , а BL iD∈D

( )( )Tms Sylk , iD D∈D  — розподіл навчального часу на цьому рівні для комп’ютерно-

технологічної складової в . iD∈D

Можливий і такий синтаксис застосування оператора : Tms

 ( )Tms ,Ls Level  (16) 

де Level  — ціле додатне число 1 BLevel L≤ ≤ , яке визначає рівень в списку Ls . 

При цьому він повертає структуру, поля якої містять числа, що визначають розподіл 

навчального часу на всіх рівнях списку між Level  та  включно. Операція BL ( )Tms ,0Ls  

повертає лінійну числову структуру, поля якої визначають кількість академічних 

годин, передбачених для різних форм навчальної роботи у програмі, заданій списком 

Ls . Наприклад, операція ( )( )Tms Syl ,0 , iD D∈D  повертає кількості академічних 

годин для лекційних, семінарських, лабораторних занять, навчальної практики і т.д., 
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передбачених у навчальній програмі цієї спеціальності для предмету . Натомість iD∈D

( )( )Tms Sylk , iD D∈D  повертає розподіл академічних годин для цього предмету за 

видами навчальної роботи для комп’ютерно-технологічної складової. Операція 

 — повертає для програми  навчання у ВНЗ за -тою спеціальністю 

розподіл навчального часу за видами навчальної роботи, а 

(Tms ,0iCr ) iCr i

( )Tms ,0iCrk  — аналогічний 

розподіл для комп’ютерно-технологічної складової у цій програмі. 

Висновки 

Інформатика й комп’ютерні технології як наукова дисципліна має певну 

специфіку в порівнянні з класичними науками, такими як математика, фізика, хімія 

тощо. Для урахування цієї специфіки в процесах викладання та вивчення цієї галузі 

знань у ВНЗ слід якнайширше застосовувати властиві для неї методи — математичне 

моделювання та комп’ютерно-інформаційні технології. Зокрема, формування та 

підтримання навчальних програм підготовки спеціалістів та їх комп’ютерно-

технологічних складових доцільно здійснювати з використанням відповідних 

математичних моделей та методології. 

У статті запропонована математична модель навчальної програми підготовки 

спеціаліста у ВНЗ та її складової частини — фахово-орієнтованого комплексу 

навчальних програм з комп’ютерних дисциплін. Введені в моделі операції дозволяють 

здійснювати кількісне оцінювання складових цих програм за критерієм розподілу за 

навчальними темами академічних годин, призначених для їх вивчення. В 

запропонованій моделі можна вводити й інші числові параметри, що визначають, 

наприклад, розподіли інформативності за тематикою програми, її актуальність, фахову 

зорієнтованість тощо. Це дозволить розв’язувати задачі аналізу навчальних програм 

підготовки спеціалістів у ВНЗ. Зокрема, використовуючи математичний апарат таких 

моделей, можна порівнювати різні варіанти програм, вводити критерії їх якості тощо.  

Апарат математичної моделі можна застосовувати також для розв’язування 

обернених задач, а саме — синтезу навчальних програм і оптимізації процесів їх 

створення та підтримання в ході навчального процесу. Так, використовуючи функції 

кількісного порівняння різних програм між собою за різними критеріями, можна 

об’єднувати спеціальності у групи споріднених у межах факультету, навчального 

закладу чи освітньої галузі в цілому. Це дозволить знизити трудомісткість процесів 

створення та підтримання навчальних програм. 
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В рамках розробленої математичної моделі можна створювати інформаційні 

моделі — відповідні структури даних та операції, що діють на них. При цьому можна 

ефективно застосовувати відомі структури даних — пов’язані ієрархічні списки, графи, 

технології баз даних [3] тощо. 
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У статті розглянуто переваги інформаційних ресурсів та служб Інтернету, що стали 
інструментарієм Інтернет-маркетингу,  а також основні інструменти цього виду маркетингу  в  
Мережі.  

  
В сучасному інформаційному суспільстві Інтернет перестав бути лише 

комунікаційним середовищем, він став потужнім засобом розвитку бізнесу. Однією з 

найбільш важливих складових бізнесу в Інтернеті є Інтернет-маркетинг — комплекс 

заходів по просуванню і продажу на ринку товарів, послуг, торгової марки за 

допомогою Всесвітньої мережі. 

Об’єкт та методи дослідження  

Об’єктом дослідження є інформаційні ресурси та служби  Інтернету, як 

інструментарій Інтернет-маркетингу. 
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Постановка задачі 

Авторами ставиться задача аналізу можливостей та переваг Інтернет-

маркетингу, а також основних інструментів цього виду маркетингу  в  Мережі.  

Результати та їх обговорення 

1. Особливості Інтернет-маркетингу  

Інтернет-маркетинг має свої переваги як для покупців, так і для продавців 

товарів [1,4]. 

Перевагами Інтернет-маркетингу для потенційних покупців є:  

• можливість замовляти товари 24 години на добу 7 днів в тиждень незалежно 

від місця знаходження покупця; 

• наявність потрібної інформації – порівняльних даних про компанії та їх 

конкурентів, продукцію, ціни на товари. Така оперативна інформація є здебільшого 

безплатною;  

• зменшення рівня впливу, оскільки покупець не спілкується з продавцями і не 

підпадає під вплив раціональних і емоційних факторів переконання. 

Перевагами Інтернет-маркетингу для компаній постачальників є: 

• можливість швидкої адаптації до ринкових умов через оперативне доповнення 

торгових пропозицій, регулювання ціни і характеристик продукції; 

• невисока вартість утримання віртуальних підприємств торгівлі в порівнянні з 

фізичними; 

• створення партнерських відносин між покупцем і продавцем через їх 

спілкування в режимі реального часу,  

• можливість автоматизації створення бази даних про клієнтів; 

• можливість створення профілів покупців (індивідуального, групового, 

регіонального тощо); 

•  наявність практично необмеженого кола потенційних покупців як наслідок 

глобальності Інтернету 

2. Веб-сайт –  головний елемент системи маркетингу в Інтернеті 

Основним інструментом Інтернет-маркетингу є веб-сайт компанії, всі інші 

засоби реклами використовують лише для залучення відвідувачів на веб-сайт компанії 

[2,3,4]. 

Розрізняють корпоративні та маркетингові веб-сайти.  
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На корпоративному сайті подається основна інформація про історію, філософію, 

пріоритети  компанії, продукцію , а також про послуги і місця розташування (www. 

mcdonalds.com). Основне завдання такого сайту – створення іміджу торгової марки чи 

компанії. 

Маркетинговий веб-сайт призначено для стимулювання споживачів до купівлі 

товарів чи інших маркетингових цілей. На таких сайтах розміщають каталоги 

продукції, надаються поради покупцям (www.garden.com) та інші  заходи для 

стимулювання продажів. 

При проведенні різних заходів та для повідомлення покупців про випуск нової 

продукції часто створюють невеликі спеціалізовані веб-сайти тимчасового характеру – 

міні-сайти.  

Ефективність сайту залежить від наявних засобів навігації по ньому, часу 

завантаження сайту, повноти наданої інформації, „дружнього” користувацького 

інтерфейсу, наявними посиланнями на суміжні сайти, правильній організації 

зворотного зв’язку.  

Оцінку ефективності сайту проводять двома способами: 

• статистичним аналізом відвідуваності даного сайту (загальна кількість 

звертань, добова статистика, час, проведений відвідувачами на сайті, популярність 

сторінок тощо). 

• якісним аналізом шляхом анкетування відвідувачів сайту, а також вивчення 

листів від відвідувачів. 

3. Носії рекламної інформації  

Для залучення нових покупців на сайт фірми в Інтернеті використовують 

найрізноманітнішу зовнішню рекламу. Тут можна виділити банери, текстові блоки, 

байрики, рекламні вставки і колажі [3]. 

Банер – це прямокутне графічне зображення в форматі GIF чи JPG, хоч іноді 

зустрічаються  створені за допомогою JAVA і ShokeWave. Банер розміщують на 

сторінці Веб-видавця і повязують з сервером рекламодавця. Найбільш суттєвою його 

характеристикою є  click/throy ratio, CTR – відношення  кількості  натискань  на баннер 

до числа його демонстрацій. Нове покоління банерів – це rich-media банери (формати 

HTML, FLASH). Такі банери використовують векторну графіку, звукові і анімаційні 

ефекти, містять гіперпосилання на інші ресурси Інтернету. 
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Існує три основні методи розміщення банерів: використання спеціальних служб 

обміну банерами, обмін банерами за домовленістю та платне розміщення банерів на 

найбільш популярних сайтах. Служби обміну банерами (Banner Exchange Services) – це 

потужні рекламні мережі , які за свої послуги беруть комісійну плату у вигляді показу 

баннерів, які продають рекламодавцям. Прикладом такої служби в Україні є Українська 

банерна сітка (www.banner.kiev.ua). Ця служба була  однією з перших  в Україні 

(з'явилася 30 січня 1999 року), і на сьогодні містить у собі найбільше посилань на 

українські сайти.  

Байрик – невелике вікно, яке випливає одночасно з завантаженням сторінки. Їх 

часто можна побачити на серверах безплатного хостінгу.  

Interstitials – це коротка, розтягнута на весь екран браузера рекламна заставка, 

яка з’являється після завантаження сайту. Якщо користувач не клікне по цій заставці 

мишкою, то він отримає доступ по сайту видавця. . 

Коллаж є інформацією рекламодавця, яка є фрагментом однієї або декількох 

сторінок видавця, що гармонійно вписується у контент сайту. 

У текстовій рекламі замість  графічного банера використовується текстовий 

блок з  посиланнями на інші подібні ресурси Інтернету. 

4. Використання інших служб Інтернету для маркетингу 

Іншою формою Інтернет маркетингу є  e-mail-маркетинг . Сюди відносять 

списки розсилки, дискусійні листи  та  індивідуальні поштові повідомлення [2,3,4].  

Враховуючи, що поштові програми-клієнти  підтримують формат  HTML, відгук 

на правильно розміщену рекламу в e-mail може бути кращим, чим на банери. 

Списки розсилань формуються за допомогою добровільного надання адреси 

електронної пошти, за якою власник списку регулярно розсилає електронні листи по 

всіх його адресах. Учасник списку може  відмовитись від  передплати в будь-який 

момент. Існує дуже багато найрізноманітніших списків розсилань найрізноманітнішої 

тематики. Списки розсилань бувають відкриті і закриті (орієнтовані на певну групу чи 

спрямування людей), платні і безкоштовні для передплатників. Оскільки списки 

розсилань орієнтовані на певну групу людей і мають тисячі передплатників, вони є 

ефективним інструментом маркетингу. Серед найбільш відомих серверів розсилань 

можна вказати PostMaster Direct Response. Способи розміщення реклами в списках 

розсилань визначають адміністратори списку. Найбільш поширений спосіб – платне 

розміщення. 
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Добрим маркетинговим ходом для компанії є створення свого власного списку 

розсилань, який містить інформацію про оновлення на веб-сайті, і розміщенні на ньому 

нових матеріалів. Найчастіше така передплата здійснюється при реєстрації клієнта за 

його згоді отримувати такий сервіс. 

Дискусійні листи використовують для обміну інформацією, обговорення  питань 

на певну тему. Обмінюватися дискусійними листами можуть всі бажаючі, які 

отримують електронною поштою повідомлення з вимогами щодо матеріалів, які 

надаватимуть учасники списку.  Перед тим, як повідомлення розсилаються всім 

учасникам,  воно проходять верифікацію. Оскільки ціллю створення дискусійних 

листів є обмін думками,  пряму рекламу в них розміщувати не можна. В маркетингових 

цілях здебільшого їх ввикористовують, зарекомендувавши себе знавцем чи експертом в 

заданій області.  

Розсилання індивідуальних листів є дуже трудомістким заняттям,  тому їх 

доцільно використовувати, щоб залучити найбільш цінних клієнтів. 

Конференції Usenet, веб-конференції і реклама на дошках оголошень близькі за 

своєю суттю до електронної пошти, тому їх теж використовують для реклами [4].  

Серед конференцій Usenet, до news-серверів яких  можна під’єднатись, 

наприклад, за допомогою поштової програми-клієнта Outlook Express, підприємці 

завжди можуть знайти декілька груп новин, участь у яких буде для них корисною.  

За своєю структурою веб-конференції дуже подібні на конференції Usenet, адже 

в них також проходять дискусії з окремих тем, різниця полягає в тому, що їх не 

розміщають централізовано на news-серверах, а розпорошують в мережі (на веб-

серверах). На конференціях, які завжди  модеруються, не прийнято використовувати 

пряму рекламу.  

Дошки оголошень згруповані за тематиками і працюють за принципом газет 

безкоштовних оголошень. На відміну від конференцій, дискусійних листів на дошках 

оголошень публікують рекламу, адже для цього вони були створені. 

При цьому вони оперативно корегуються модератором цього сервісу.  

Пошукові системи, тематичні сайти й каталоги є основним каналом Інтернет 

реклами, за допомогою якого відвідувачі потрапляють на сайт [4]. Каталоги і пошукові 

системи  –  Інтернет-проекти, створені для систематизації  і структурування інформації 

та полегшення її пошуку в Інтернеті. Тому для просування сайту дуже важливим є його 

реєстрація в пошукових системах і каталогах, як в регіональних, так і світових. 
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Найбільш популярними пошуковими системами в Україні є Google (google.com) та 

Мета (meta.ua). Оскільки пошукові системи надають посилання на сайти Інтернету 

відповідно до запиту з ключових слів, то Веб-сайт компанії повинен містити  якомога 

більше елементів, що враховуються пошуковими системами при автоматичній 

індексації веб-сторінок Інтернету. При цьому ключові слова , що відображають зміст 

Веб-сторінок, повинні найбільш повно характеризувати діяльність компанії. Крім 

автоматичної реєстрації веб-сторінки можна її зареєструвати  вручну в стратегічно-

важливих пошукових системах. Просування сайту в пошукових системах є необхідною 

умовою для досягнення ефективної взаємодії із цільовими аудиторіями. 

На пошукових сайтах, таких як Google, Yandex, Meta, Rambler, Bigmir 

практикується розміщення контекстної реклами – текстових оголошень, що 

демонструється в пошуковій системі, коли користувач набирає певний пошуковий 

запит. Іншим напрямком контекстної реклами є її використання  на тематичних сайтах. 

На відміну від пошукових систем каталоги створюють люди. Каталоги мають 

ієрархічно організовану структуру – тематичне розбиття  на підкаталоги, які, в свою 

чергу, можуть ділитися на підкаталоги нижчого рівня. Ініціатором реєстрації в каталозі 

виступає власник ресурсу, для цього він посилає заявку, що вказує на той розділ 

каталогу, куди необхідно помістити веб-сайт. Щоб модератор каталогу не відмовив у 

реєстрації, веб-сайт повинен бути досить якісним. Ймовірність знайти одну зі сторінок 

web-сервера в каталозі зростає у випадку, коли зареєстрована не тільки головна, але й 

деякі інші основні сторінки з добре підібраними ключовими словами й описами.  

Прикладом каталогів в українській частині Інтернету є zakladka.org.ua, 

www.catalog.lemky.com, galbiz.com. 

Останнім часом реклама зустрічається в блогах – веб-сайтах з щоденниками, що  

є публічно виставлені в Мережі, і на які можна публікувати коментарі і відгуки. 

Сукупність всіх блогів Мережі прийнято називати блог-сферою. Оскільки аудиторія 

відвідувачів блогів надто широка, то фірма може замовити у автора блога(блоггера) 

написати за гроші про свої товари чи послуги або  розмістити посилання на сайт фірми. 

5. Партнерські програми 

Одним із найефективніших способів заробити на власному сайті є партнерські 

програми (англ. аffiliate programs, assotiate programs або revenue sharing-, bounty- і 

refferal programs) [3].  

http://www.catalog.lemky.com/
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В партнерській програмі беруть участь сайт-продавець товарів чи послуг і 

сайти-партнери, що утворюють партнерську мережу. Партнери розташовують у себе 

логотипи, банери або просто посилання на сервер продавця, за які останній платить їм 

комісійні.  

Комісійні виплачують не за показ рекламних матеріалів, а, в залежності від 

програми, за кожного покупця, що прийшов за посиланням на сайт-продавця, чи за 

здійснену покупку. Для створення партнерських програм їх організатори 

використовують спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє реєструвати 

партнерів і підтримувати користувацький інтерфейс, вести статистику щодо показу 

рекламних матеріалів, а також відвідачів, які прийшли з сайту партнерів, вести рахунки 

партнерів і розраховувати винагороду.  

Першопрохідником у створенні партнерської мережі в Інтернеті  є імперія 

Джефа Безоса Amazon.com ( близько 200 тис. "приєднаних партнерів" за даними 

Gartner Group) . Цей найбільший онлайновий магазин також  одержав патент на серію 

ключових складових партнерських програм (технології обрахування посилань, 

механізм реєстрації і взаємодії з партнерами).  

Прикладами сайтів  з різних секторів ринку, які широко беруть участь у 

партнерських програмах є  Barnes&Noble om - торгівля книгами, Cyberian Outpost і 

BuyDirect.com - продаж комп'ютерної техніки й програмного забезпечення, FAO 

Schwartz - продаж іграшок, Omaha Steak і The LobsterNet - торгівля продуктами 

харчування, CD Now - торгівля компакт-дисками , або російський Інтернет-магазин 

Ozon (www.ozon.ru). Партнерські програми по типу "відсоток із продажу" або "оплата 

за дію" ( per-action commission) дуже сподобалися не тільки рядовим користувачам 

Інтернет, але й великим порталам, таким як  Yahoo і Altavista. 

Для сайту продавця до непривабливих сторін участі в партнерських програмах 

можна віднести необхідність використання досить складного програмного 

забезпечення, а для власників сайтів-партнерів - факт відправлення свого відвідувача 

на інший сервер, з якого останній може й не повернутися. 

6. Аналіз ефективності рекламних ресурсів 

Незважаючи на розповсюдженість  таких форм Інтернет-маркетингу як  

партнерські програми чи  e-mail-маркетинг, все більш популярними є системи,  які 

дозволяють скурпульозно відслідковувати і оцінювати вкладення компаній у рекламу й 

виявляти кінцеву віддачу від цієї реклами [3].  
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Саме Інтернет завдяки cookies-технологіям  надає можливості для точної 

ідентифікації відвідувача рекламованого ресурсу, для вивчення  уподобань кожного 

унікального відвідувача, а надалі –  для розпізнавання його (наприклад, щоб не 

показувати відвідувачеві той самий банер, що і минулого разу). . З допомогою cookies-

технологій  можна судити, наскільки ефективно спрацювала реклама, сформулювати 

поведінкову модель користувача в Мережі (які сайти і як часто він відвідує). Отримані 

дані дозволяють розробити індивідуальний креатив для цього користувача, залежно від 

того, у яку поведінкову групу він входить, і виявляти соціально-демографічний портрет 

аудиторії. Це дозволяє оцінювати  й надалі орієнтуватися вже не тільки на кількісні, 

але й на якісні показники поведінки споживачів у Мережі. 

Висновки  

Враховуючи зростання Інтернет-аудиторії в Україні, Інтернет-маркетинг є 

одним з можливих джерел поширення інформації разом із пресою, радіо, телебаченням, 

що становить невід'ємний атрибут маркетингової політики сучасної компанії. Для 

посилення взаємозв’язку між підприємствами і споживачами саме Інтернет надає 

широкі можливості, які пов’язані не тільки з використанням WWW, але і ресурсів 

інших служб Інтернету.  Крім того, Інтернет є прекрасним дослідницьким 

інструментом, адже саме Мережа дозволяє точно визначити, скільки людей 

скористались даним каналом і/чи здійснили покупку. 
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РОЗВ’ЯЗОК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ СОФІ ЖЕРМЕН  
ТА ЙОГО ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
М.І.ІГНАТИШИН 

Мукачівський технологічний інститут 
 
Досліджено математичну модель проїзної частини моста, тонкої залізобетонної 

плити, що описується диференціальним рівнянням Софі Жермен. Застосуванням отриманого 
розв‘язку пов’язано результати статичних випробувань моста з інтегральною циліндричною 
жорсткістю моста. Дано означення інтегральної циліндричної жорсткості, розраховано 
циліндричну жорсткість та визначено силові характеристики, що виникають в провідній 
частині навантаженого моста, - згинальні, крутні моменти; поперечні сили і.т.п. 

Отримані результати мають науковий та прикладний характер,  можуть бути 
використанні для прогнозування довговічності мостових . 

 

Вступ  

Механіка деформованого тіла сформувалася як один з важливих розділів 

математичної фізики в першій половині XIX століття.  

Основи цієї науки заклали Галилей, Мариот, Гук, Бернулі, Ейлер, Кулон й інші. 

Пріоритет у створенні основ теорії пружності належить французьким 

математикам і механікам Коші, Навье й Пуассону, що одержав основні диференціальні 

рівняння цієї теорії. 

Уже в 1825 р. великий французький інженер і вчений Навье випустив «Курс 

лекцій по опору матеріалів», заснований на експериментальних даних і наближених 

теоріях. 

У Росії аналогічний курс Н. Ф. Ястржембського з'явився в 1837 р.  

Окремо слід виділити французького математика, філософа і механіка, ученицю 

Лагранжа, що  внесла вагомий вклад у дифференціальную геометрію, теорію чисел і 

механіку, - Софи Жермен (Sophie Germain) [1]. Диференціальне рівняння, назване її 

іменем, описує деформацію тонкої пластини (плити). Її дослідження з цього питання 

було опубліковано в 1811 р. Коротко це рівняння можна записати так: 

qwD =∇∇⋅ 22 . (1)

де  - циліндрична жорсткість плити,  D

     - оператор Лапласа, 2∇

      - поперечна деформація плити, w

     q  - питоме навантаження. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Дифрівняння (1) при певних крайових умовах можна застосувати для 

моделювання деформації проїздної частини моста. 

Актуальність теми 

В зв’язку зі вступом України в СОТ зростатиме товарообіг, а з ним і 

кількість та темпи транспортних перевезень. Тому важливим питанням для держави 

є ремонт і розвиток транспортної інфраструктури, зокрема такого її елемента як 

мости [2]. 

Оскільки мостові конструкції експлуатуються протягом тривалого часу, то 

доцільно при їх розрахунку та випробовуванні оцінити фактичний резерв несучої 

спроможності конструкції після проявлення її реальних властивостей. 

Експериментальні дослідження підтверджують наявність впливу довготривалих 

навантажень на напружено-деформований стан (НДС) конструкцій, наявність 

перерозподілу зусиль в часі [2,3]. 

В роботі [4] досліджено вплив зміни жорсткості через появу тріщин та 

необхідність врахування повзучості  на перерозподіл зусиль за умови довготривалих 

навантажень. Процеси, що приводять до старіння матеріалу [5,6], утворення 

мікроскопічних тріщин [7] в макроскопічному плані проявляються як зміна жорсткості, 

зокрема циліндричної жорсткості моста.  

При розрахунку будівельних,  мостових конструкцій та вантажопідйомних машин 

застосовують як традиційні методи, так  і метод скінчених елементів [8]. 

В даний час переважають числові методи розрахунку, ефективність яких 

обґрунтована [9]. Проте, коли є можливість отримати аналітичний розв‘язок, навіть 

громіздкий і з застосуванням спрощеної математичної моделі, його варто отримати і 

застосувати для вивчення досліджуваного об’єкту. Формула аналітичного розвязку 

надзвичайно інформаційно містка і корисна для усвідомлення  закономірностей поведінки 

досліджуваного об’єкту. 

Постановка задачі, вихідні дані 

 Метою даної праці визначення силових характеристик в проїзній частині моста 

шляхом розгляду одноієї з моделей, що повязує циліндричну жорсткість залізобетонної 

плити,  конструктивного елемента моста та величину її прогину при навантажені.   

Об’єктом дослідження є статично навантажений міст. 

Предмет дослідження – математична модель, що повязує результати статичних 

вимірювань, - статичне навантаження та величину прогину середини моста,  з 
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механічною характеристикою конструкції, - інтегральною циліндричною жорсткістю 

моста. 

Інтегральною циліндричною жорсткістю моста є жорсткість ізотропної 

залізобетонної плити, що має таку саму довжину і ширину, як проїздна частина моста, і 

величина прогину якої під дією заданого навантаження співпадає з прогином моста. 

Результати та їх дослідження 

Представимо статично навантажений міст як ізотропну залізобетонну плиту 

ефективною товщиною . h

Запишемо диференціальне рівняння (1) у   змінних ( )ξη, , -  

b
y

a
x

== ξη , , (2)

де - довжина плити,  - ширина плити, що дозволяють компактно представити 

результати. 

a b

Диференціальне рівняння деформації плити: 

( )ξη
ξξηη

,11121 4

422

4

22

4

4 q
D

w
b

w
ba

w
a

=
∂
∂
⋅+

∂⋅∂
∂

⋅⋅+
∂
∂
⋅ . (3)

Розв‘язок  

( ) (∑
∞

=

⋅=
1

sin,
i

i iYw πηξη ) , (4)

де 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ξϕαξαξαξαξ iiiiii chyDshyCchBshAY +⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅=  
(5)

та 

πα i
a
b

=  (6)

При  constq =

( )
( )

( )( )
( )

( )( ) const
i
a

D
qi

i
a

D
q i

i =−−⋅⋅=−⋅⋅= 112cos12
5

4

5

4

π
π

π
ξϕ  (7)

 

Крайові умови: 

( ) ( )
( ) ( ) ,010

,010

11 ==
==

MM
ww

 (8)
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(9)

де 
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Розв’язок (4) побудований так, що задовольняє крайовим умовам (8). 

З крайових умов (9) випливає система чотирьох рівнянь для знаходження 

констант . iiii DCBA ,,,

В матричному представленні система рівнянь має вид: 
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Елементи матриці: 
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Елементи правої сторони системи: 
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(15)

Розв‘язок  рівняння (3) буде: 
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(16) 



Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту  
Серія Легка промисловість 

132

 

Журнал наукових праць №5’2008 
 

 

Використовуючи співвідношення (16), запишемо формулу для визначення 

жорсткості плити, що пов’язана з експериментально визначеною деформацією плити, 

наприклад,  в центрі:  

( )5,0;5,0
2 4

3 w
qaD ⋅=

π
ν  (17)

 

Дані статичних випробовувань можна застосувати як вихідні і пов‘язати їх через 

математичну модель з механічною характеристикою конструкції, яку назвемо 

інтегральною циліндричною жорсткістю моста. 

Нижче наведено графіки поверхонь , що описують поперечний прогин та силові 

фактори, що діють в проїздній частині моста. 

На рис. 1 зображено поверхню, що описується формулою (16) і представляє 

деформацію  проїздної частини моста. Нехай при загальній величині навантаження 46 

т. максимальний прогин моста  0,48 мм. = 4,8· 10-4 м. 

Інтегральна циліндрична жорсткість проїздної частини моста за формулою (17) 

буде  D = 4,807· 109 Н·м.    

На рис.2 зображено питомий  згинальний момент в площині const=η , значення 

моменту в центрі M1(0,5;0,5) = -7,83·104 Н. 

w,м 

о
з  

 

з

M1,Н

о

 
Рисунок 1 – Поверхня, що описує деформацію  
проїздної частини залізобетонного моста  під 

дією статичних випробувань.  Довжина моста в 
просвіті a = 16,10 м., ширина моста b = 11,6 м. 

Рисунок 2 –   Питомий  згинальний момент в 
площині const=η . 

 

На рис.3 зображено питомий  згинальний момент в площині const=ξ , значення 

моменту в центрі  M2(0,5;0,5) = -1,608·104 Н. 



Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту  
Серія Легка промисловість 

133

 

Журнал наукових праць №5’2008 
 

Q2, Н/м 

η 
ξ 

На рис.4 зображено питомий  крутний момент, значення моменту в центрі      H 

(0,5;0,5) = 0 Н   та  H (1;0) = H (0;1) = 1,81·104  Н,  H (1;1) = H (0;0) = -1,81·104  Н 

відповідно.    

M, Н 

з  
о

 

з

H, Н

о

 
Рисунок 3 –  Питомий  згинальний 

момент в площині const=ξ . 
Рисунок  4 – Питомий  крутний 

момент. 

 

На рис.5 зображено питому  поперечну силу  в площині const=η , значення на 

краях  Q1(0;0,5) = -1,639·104 Н/м, Q1(1;0,5) = 1,639·104 Н/м  відповідно.     

На рис.6 зображено питому  поперечну силу  в площині const=ξ , значення на 

краях  Q2(0,5;0) = -3,004·103 Н/м, Q2(0,5;1) = 3,004·103 Н/м  відповідно.     

 
 Q1, Н/м 

η ξ 

 

 

Рисунок 5 – Питома  поперечна сила  в 
площині const=η . 

Рисунок 6 – Питома  поперечна сила  в 
площині const=ξ . 

 

Висновки 

Результатом дослідження математичної моделі мостової залізобетонної плити та 

використання результатів статичних випробовувань є наступне: 
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1) Отримано значення механічної характеристики моста, - інтегральну 

циліндричну жорсткість. Величина цього показника однозначно пов‘язує зовнішнє 

статичне навантаження та силові фактори, що в результаті виникають.  

2) Отримано поверхневі графіки розподілу силових факторів. 

Інтегральна циліндрична жорсткість та її відносна зміна у часі, яку можна виявити 

при повторному статичному випробовуванні, є  корисною інформацією про залишковий 

ресурс експлуатації моста.  Зростання інтегральної циліндричної жорсткості з часом 

вказуватиме на зростання силових факторів, що діють в середині конструкції. Спадання 

інтегральної циліндричної жорсткосі з часом вказуватиме появу тріщин. 

 

      ЛІТЕРАТУРА:  
1. Енциклопедичний словник Брокгауза й Ефрона в 82 тт. й 4 доп. тт. — М.: 

Терра, 2001 р. — 40 726 стор. Тираж: 5000 экз. Тверде плетіння. Формат: 84x104/32  
2. Лучко Й.Й., Сулим Г.Т., Кириян В.І. Механіка руйнування мостових 

конструкцій та методи прогнозування залишкової довговічності. / За редакцією 
Й.Й.Лучка – Львів: Каменяр, 2004, - 885 с. 

3. Лучко Й.Й., Коваль П.М., Корнієв М.М. і ін. Мости: Конструкції та 
надійність / За редакцією В.В.Панасюка і Й.Й.Лучка, - Львів: Каменяр, 2005, - 989 с. 

4. А. С. Моргун, , I. А. Моргун. Дослідження зміни жорсткості через появу 
тріщин залізобетонних балок при статичних довготривалих навантаженнях. Вісник 
Вінницького політехнічного інституту, 2007, № 1. 

5. Прокопович И. Е. Влияние длительных процессов на напряженное и 
деформированное состояние сооружений. М: Госстройиздат, 1963. — 276 с. 

6. Бондаренко В. М. Некоторые вопросы нелинейной теории железобетона. 
Харьков, 1968. — 210 с. 

7. Моргун А. С. О вычислении ψ*(t) с учетом возрастания нагрузки во времени 
// Вопросы строительства и архитектуры, вып.7. — Минск: Вышейшая школа, 1977. — 
С. 25—30. 

8. Баженов В.А., Дащенко О.Ф., Коломієць Л.В., Ухов О.В. Будівельна 
механіка та металеві конструкції: Підручник.- Одеса: Астропринт, 2001.-432с. ISBN 
966-549-629-8. 
Сулим Г.Т., Гурняк Л.І., Станкевич В.З. Числові методи в опорі матеріалів та їх 
програмне забезпечення. Навчальний посібник. – Луцк: Вид-во ЛДТУ, 2006. – 147 с. 
 
 
 



Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту  
Серія Легка промисловість 

135

 

Журнал наукових праць №5’2008 
 

УДК 347.233 
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОТРИМАННЯМ ПРАВОВИХ 
НОРМ ЩОДО АВТОРСЬКОГО  ПРАВА СТУДЕНТАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
 

С.В. БИСАГА, С.Б. КАБАЦІ, В.І. РОМЕНСЬКИЙ ,  Ю.І. ФОРДЗЮН 
Мукачівський технологічний інститут 

 
 В статті методом анкетування студентів досліджена проблематика порушень норм 

авторського права, досліджена мотивація правопорушень. Розроблені рекомендації з вдосконалення 
відкритого доступу до інформаційних ресурсів та поліпшення якості навчального процессу. 

 

 XXI століття не випадково називають інформаційною епохою. Можливість 

інтегруватися у світовий інформаційний простір дає значні переваги для соціально-

економічного та технічного розвитку України. Доступність інформації для суспільства 

стала одним із головних критеріїв економічного розвитку країни. 

Право на вільний доступ до інформації, з одного боку, дає можливість для 

розвитку інтелектуального потенціалу, формування нових думок, підходів, точок зору 

на наявні факти, теорії, вчення тощо, а з іншого боку, створює  сприятливі умови для 

зловживання особистими авторськими правами творців наданої інформації.  

Об’єкт  та методи досліджень 

Дана проблема в Україні набула значних масштабів і потребує вироблення 

комплексних підходів до її вирішення [1]. Це особливо актуально сьогодні, коли 

Україна, сповідуючи  принципи європейської інтеграції, ратифікувала більшість угод 

міжнародної системи інтелектуальної власності і фактично вступила до СОТ. У цьому 

аспекті освіта стає головним чинником  економічного зростання країни та основою її 

суверенітету. 

Поштовхом для дослідження даної проблеми стало  практичне заняття з 

дисципліни “Інтелектуальна власність”, на якому була розглянута тема “Охорона прав 

на об’єкти авторського права і суміжних прав”. Ініціативною групою були студенти-

магістри  Мукачівського технологічного інституту. В ході заняття було відзначено про 

необхідність визнання студентами авторства  використаних джерел інформації у 

відповідності до закону  України «Про авторське право і суміжні права». Це, як відомо, 

міжнародна норма, започаткована в Англії ще в 1710 році [3]. 

На занятті були  розглянуті конкретні приклади, коли в рамках навчального 

процесу при опрацюванні різних джерел  інформації студенти  створюють власні 
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об’єкти авторського права – реферати, курсові, дипломні  та інші види  робіт. У ході 

обговореня даної проблеми студенти відзначили, що викладачі не завжди належно 

оцінюють роботи студентів, які виконані самостійно. Нами було відмічено, що роботи, 

які базуються на  основі власних думок, ідей, поглядів, особливо в гуманітарній сфері,  

потребують більше часу для виконання. Часто  рівень такої  роботи є нижчим, ніж 

рівень роботи, яка складається із  “запозичених” ідей, адже студенти не мають 

достатнього практичного досвіду та не можуть чітко  формулювати власні думки. Крім  

того, нерідко власні думки не співпадають з загальноприйнятими, і тому не знаходять 

підтримки у викладачів.  

Ці обставини, очевидно, сприяють зниженню творчої активності та 

ініціативності студентів, а масштабність інформаційного простору  лише стимулює ці  

негативні процеси. 

 Постановка задачі 

Було прийняте рішення про дослідженя даної проблеми на базі  інституту 

шляхом анкетного опитування студентів. Для  експертного дослідження були задіяні 

студенти 5 курсу денної та заочної форми навчання, які прослухали курс дисципліни 

“Інтелектуальна власність” і володіють відповідними знаннями в даній сфері. Загальна 

кількість опитаних становила  160 студентів.  

Метою даної роботи є вивчення ставлення молоді до  правопорушень в сфері 

авторського права, а також дослідження  мотивації та   обсягів порушень правових 

норм при використанні інформаційних ресурсів. Результати отриманих досліджень 

дозволять  підвищити культуру в сфері дотримання правових норм щодо авторського   

права,  вдосконалити навчальний процес, а також   розробити  практичні рекомендації 

по  регулюванню законодавства в даній сфері. 

Результати  та їх обговорення             

Складання  анкети  (див. додаток 1) було виконано з  використанням методики 

фокус- груп [2]. Результати дослідженя були ретельно проаналізовані та обговорені.  

Отримані наступні результати. 

Недотримання законодавства у сфері авторського та суміжних прав більшість 

студентів (39%) визнає, як  адміністративне правопорушення,. 37% вважають, що це  

злочин, 14 %  –  необачність, 10% – порушеня норм етики. При цьому на питання, чи 

доводилося їм самим порушувати правові норми у цій сфері, 55% опитаних дають 

позитивну відповідь. 
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 Аналіз частоти порушень (див.рис.1) показує, що 26% респондентів не 

порушують законодавство,  а 63% порушують лише в разі крайньої необхідності. Часто 

та систематично  порушують відповідно 5% та 6% респондентів,  що в цілому є значно 

краще в порівнянні з дослідженнями В.Сіденка, за даними яких регулярно порушують 

ці норми  22 % опитаних в маштабах України  [5] . 

Частота порушень  норм  у сфері авторського  
права,%
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Рисунок 1 – Частота порушень норм авторського права 

При використанні інформаційного простору 51% опитаних роблять посилання 

на використані об’єкти авторського права і вважають це важливим аспектом роботи, 

47% респондентів роблять посилання лише інколи. Решта 2% не вважає за потрібне 

визнавати авторство інших осіб. Очевидно, ці дві групи  респондентів (49% в 

сукупності) є потенційними порушниками авторського права. Однак слід зауважити , 

що  при створенні власного об’єкту авторського права 65% опитаних бажають, щоб 

їхнє авторство було визнаним. 

38%  опитаних вперше порушили норми авторського права у вищому 

навчальному закладі, а 34% почали здійснювати порушення ще у школі. Це є 

тривожним сигналом, оскільки в такому випадку маємо ланцюгову реакцію: 

допущення порушень норм авторського права в школі призводить до погіршення 

ситуації у ВНЗ. 

Причиною порушень переважна більшість респондентів (75%) називає 

об’єктивні фактори (наприклад, брак часу), решта 25% пояснюють  свої вчинки 

суб’єктивними факторами (власні міркування, вимоги викладача). Тобто у навчальному 

процесі має місце свідоме порушення норм авторського права. Найбільше  студенти 

порушують авторське право при написанні курсових робіт (45%) та рефератів (40%). 
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Показовою є відповідь на питання, які джерела інформації найбільше сприяють 

порушенню норм у сфері інтелектуальної власності (див. рис.2):   

              

Джерела порушень  норм  авторського  
права, (% опитаних)
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Рисунок 2 – Джерела, які найбільше сприяють порушенню норм у сфері авторського права 

 

“Лідерство” мережі  Internet  потребує  негайного  втручання  з  боку 

законодавства.  

Основним способом боротьби з порушеннями права на авторство  (58%) 

студенти вважають підвищення правової культури у сфері інтелектуальної власності; 

37% вважають, що потрібно удосконалювати законодавство, а 5% пропонують 

залишити все без змін. 

Для запобігання правопорушень 57% опитаних  вважають за доцільне 

використання  матеріального стимулювання студентам , яке може мати форму 

преміювання чи надбавку до стипендії. Моральне стимулювання визнають дієвим 28% 

опитаних, 15% пропонують використовувати для  порушників адміністративне 

покарання. 

Після вивчення курсу “Інтелектуальної власності” студенти оцінюють отримані 

знання як такі, що мають першочергово виховне значення – 40%, просвітницьке 

значення – 41% і комерційне значення – 19%. Ці дані загалом підтверджують 

позитивний вплив  дисципліни “Інтелектуальна власність” на світогляд майбутніх 

фахівців. 

57% опитаних вважають, що найбільш порушуваною нормою в Україні є норма, 

яка стосується визнання авторства,  норму майнового права вважають порушуваною 

43% студентів-респондентів. 



Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту  
Серія Легка промисловість 

139

 

Журнал наукових праць №5’2008 
 

Платити за використання об’єктів авторського права у навчальному процесі 

готові лише 36% опитаних. Решта 64 % вважають, що інформація повинна бути 

безкоштовною. Серед тих, хто готовий платити – переважно студенти заочної форми 

навчання. 

 З одного боку, сучасні вимоги  диктують необхідність постійного використання 

глобальної мережі, наповнення якої спроможне в повному обсязі задовольнити 

інформаційні потреби студентства. Дослідження показали, що інформаційна база 

Інтернету є  доступною та  обширною, тому витісняє інші традиційні джерела 

інформації. Інтернет пропонує найрізноманітніші  інформаційні послуги –  від 

загальнодоступних тем  до індивідуальних робіт під замовлення. Часто інформація є 

платною і  пропонується за доволі високими цінами (див.дод.2). Але з точки зору 

ефективності використання власного часу такі умови не мають конкуренції, тому 

інформаційне середовище виступає найефективнішим  засобом  використання власного 

часу.   

З іншого боку, доступність інформаційних ресурсів створює сприятливі умови 

для  порушень норм авторського права. Знайшовши потрібну інформацію і придбавши 

її, споживач вважає за потрібне розпорядитись нею на всі 100%, що в кінцевому 

рахунку сприяє  порушенню  як особистого  немайнового, так і майнового права. 

Цьому сприяють можливості оргтехніки та відповідне програмне забезпечення.  

Відстеженння правопорушень при цьому є проблематичним . 

 У сукупності ці  негативні тенденції нанесуть неабияку шкоду суспільству, не 

лише в моральному та культурному аспектах, а і в  сфері економіки. Проблематичним є 

і підрахунок нанесених збитків, а свідоме замовчування випадків  порушення норм 

авторського права  призведе  в майбутньому до порушень і в сфері промислової 

власності. Дана проблема потребує термінового законодавчого  регулювання.  

Висновки 

 Для подолання негативних тенденцій у сфері використання об’єктів 

авторського права необхідно вживати заходи як на державному, так і на регіональному 

рівні. Для стимулювання навчальної роботи студентів доцільно пов’язати її з 

конкретними, практичними проблемами  відповідних регіонів. Наукові роботи 

студентів будуть мати більшу актуальність та практичну цінність, якщо будуть 

виконуватися безпосередньо за замовленнями  відповідних  підприємств. Подібні 

дослідження можна проводити на конкурсній основі, а студенти  при цьому будуть 
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виступати в ролі  експертів-консультантів. Потрібна тісна співпраця  навчального 

закладу як  з органами місцевого самоврядування, так і з підприємницькими  

структурами. Такий підхід дозволить раціонально формувати  портфель замовлень, 

який би задовольняв інтереси обох сторін, що є необхідним елементом ринкових 

відносин в сфері освіти. За результатами виконаних робіт можна запропонувати 

створення власної інформаційної бази навчального закладу, оновлення і поповнення 

якої буде здійснювати його інтернет-провайдер.   Інформаційний простір при цьому 

сприятиме пошуку інформації, відповідно меншою буде і кількість правопорушень в 

сфері авторського права.              

На підставі вищенаведених міркувань експертна група висуває наступні 

пропозиції: 

1. Введення  змін до  законодавства  про  авторське  право та суміжні права слід 

проводити на основі моніторингу причин, які спонукають до      порушення в даній 

сфері. 

2. Для запобігання порушень в сфері авторського права доцільно   проводити 

роз’яснювальну роботу, яку слід починати зі школи; підвищувати  рівень культури 

використання інформаційного простору та в меншій мірі використовувати 

адміністративні методи. Особливу увагу необхідно приділити законодавчому 

регулюванню функціонування мережі Internet при розміщені інформаційних ресурсів. 

3. З метою практичного використання результатів науково-дослідної роботи 

студентів слід посилити співпрацю між навчальними закладами та підприємствами 

регіону і створити базу даних замовників (підприємців) та  виконавців (студентів).  

                                                                                                                                           
Додаток 1  

 
Дослідження проблем, пов’язаних із дотриманням правових норм щодо 

авторського права студентами при використанні інформаційних ресурсів Анкета. 
 

1.  Недотримання законодавства в сфері авторського  права Ви  класифікуєте як: 
- необачність. 
- порушення норм етики , 
- адміністративне порушення ,  
- злочин. 
2.  З огляду отриманих знань в сфері інтелектуальної власності чи доводиться 

Вам порушувати правові  норми: 
- так ,  
- ні. 
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3.   Як часто Ви  в своїй діяльності порушуєте правові норми в сфері 
інтелектуальної власності. 

- не порушую, 
- інколи в разі крайньої необхідності , 
- часто, 
- систематично. 
4.   Де вперше Вам довелось порушити правові норми  в сфері інтелектуальної 

власності з огляду отриманих знань в даній сфері : 
- школа , 
- інститут ,  
-середовище поза навчальним закладом. 
5.   У випадку порушення Вами норм в сфері авторського права хто, (що)  

спонукав  Вас до порушення.: 
- власні міркування ,  вимоги викладача - суб`єктивні фактори (середовище ) ,  
- брак часу – об’єктивні фактори (обставини)  .  
6.  У якій  сфері розумової діяльності людини  мають місце  порушення в сфері 

авторського та суміжного права: 
- гуманітарній , 
- технічній . 
7.  Який вид роботи студента в навчальному процесі найбільше спонукає до 

порушення норм в сфері авторського  права:  
- лабораторна робота, 
- контрольна робота,  
- курсова робота. 
-  реферат. 
8.  Яка  форма навчальної  підготовки студента  найбільш сприятлива щодо  

порушення норм в сфері авторського права: 
- навчання в аудиторії ,  
- індивідуальна робота,  
- самостійна робота. 
9.  У випадку  використання інформаційного ресурсу   чи Ви здійснюєте 

посилання на використані джерела авторського права.: 
- роблю посилання тому що це важливо,  
- іноді роблю,  
- не вважаю за потрібне робити.  
10. Створивши власний об’єкт авторського права (реферат, курсову роботу, 

дипломну  роботу, наукову статтю , тощо… ) чи вважаєте Ви за потрібне: 
-  щоб у випадку  використання  Вашого обєкту авторського права третіми 

особами  було виконано посилання на  джерело інформації і цим була дотриманна 
норма визнання Вашого авторства , 

- не вважаю за потрібне щоб  визнавали моє авторство. 
11.  Які інформаційні ресурси в нинішніх умовах   сприяють порушенню норм в 

сфері інтелектуальної власності : 
- підручники,  
-періодичні видання, 
- ресурси  мережі інтернет. 
12.  З огляду на  існуюче законодавство в сфері авторського та суміжного права  

та існуючі факти щодо порушень в сфері авторського та суміжного права   які заходи  
доцільно сьогодні здійснювати : 

-  підвищувати  правову культуру в сфері інтелектуальної власності, 
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- удосконалювати законодавство, 
- залишити все без змін. 
13. Для запобігання порушень в сфері авторського  права в навчальному процесі  

доцільно використовувати  : 
- моральне   стимулювання  ( похвалу, кращі оцінки, пільги при здачі навчальної 

звітності ,  …)  
-  матеріальне стимулювання ( преміювання  кращих студентів, надбавка до 

стипендії, ….) 
- використання  адміністративних  покарань. 
14. Отримані знання в сфері інтелектуальної власності мають першочергово: 
- виховне значення. 

- просвітницьке значення.  
- комерційне значення . 
15.   З огляду на правові норми інтелектуальної власності в сфері авторського та 

суміжного права більш порушуваною сьогодні в Україні  є норма, котра і очевидно 
потребує удосконалення  : 

 - особистого авторське права  (права на авторство), 
- майнового права  (повязаного з використанням об’єкту авторського права.). 
16. Чи готові Ви платити за використання обєктів авторського права в ході 

навчального процесу : -так;  -ні. 
 
 

Додаток 2 
 

Короткий огляд ресурсів мережі Internet, які пропонують послуги по придбанню 
чи виконанню різних видів робіт: 

- середні терміни виконання робіт: реферат – 1-5 днів, курсова робота – 4-12 
днів, дипломна робота – до 25 днів; 

- орієнтовні ціни на виконання замовлень: реферат – 20-160 грн., курсова робота 
– 80-360 грн., дипломна робота – 500-3000 грн., дисертація – 1500-8500 грн. 

- при замовленні роботи значного обсягу (понад 100 сторінок) можуть 
надаватися  знижки. 

Було переглянуто такі ресурси:  
1) tyrust@Gmail.com. 
2) kyrsova.com.ua.    
3) ukrreferat .com.   
4) ВОЛИНСЬКІ РЕФЕРАТИ. 
5) referatik.com.ua. 
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КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ВИГОТОВЛЕННЯ 
НАРОДНОГО ОДЯГУ ЛЕМКІВ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНЩИНИ  

 
Д.Є. ЗЯБЛОВСЬКА, О.М. ШМЕЛЬКОВА  

Мукачівський технологічний інститут 
 
Комплекси вбрання етносів Закарпаття є важливим предметом для дослідження народної 

творчості. Вони виконували не тільки захисну функцію, а й мали також і сакральну сутність. Крім 
багатої символіки та поліфункціональності, звертається увага і на суто конструктивні особливості 
закарпатського народного одягу, який характеризується різноманіттям та відображає традиційні 
принципи закарпатського кравецтва у цілому. Отже, завданням авторів є збереження та ознайомлення 
з кращими творами народного мистецтва Закарпаття з метою наслідування досвіду минулого та 
відчуття його високої краси. 

Музейні колекції українського народного одягу – це багата спадщина 

мистецьких творів, яку можна сміливо поставити поряд із шедеврами світового 

мистецтва. Ці твори мають незмінний урочисто-піднесений характер і яскравий, часом, 

сліпучо барвистий колорит, що свідчить про високу, витончену культуру смаку та 

глибокі традиції і спонукають до створення музеїв народного мистецтва. У 2004 році 

при Мукачівському технологічному інституті кафедрою технології та конструювання 

швейних виробів було створено Музей прикладного мистецтва Закарпаття. Унікальні 

музейні експонати були  зібрані в експедиціях, започаткованих в 1999 році доцентом 

кафедри Коприва Аттіла Тіберійовичем. Метою відкриття музею було збереження та 

ознайомлення з кращими творами народної культури Закарпаття, наслідування досвіду 

минулого та відчуття високої краси народного мистецтва. Експозиція музею достатньо 

багата та різноманітна і знайомить із побутом різних етнічних груп населення 

Закарпаття кінця ХІХ першої половини ХХ століття. Це українці, румуни та угорці 

низинних районів та етнографічні групи українців-горян (бойки, лемки, гуцули). 

Лемки здавна належали до східнослов’янської групи слов’янських племен. Це 

літописні білі (західні) хорвати (горвати, горботи), ті, що оселилися на  горбах [2]. Нині 

існує достатньо підстав вважати, що це перші праукраїнські племена, які перейшли 

Карпати принаймні у V – VI ст. н. е. й осіли тут. Вони принесли з собою культуру всієї 

праукраїнської людності, мову, звичаї, побут, міфологію. Тому автори і пропонують 

почати дослідження з саме цієї етнографічної групи українців Закарпаття.  

Об’єкт , та методи дослідження 

Феномен українського традиційного строю  полягає в тому, що в ньому втілені 

всі духовні засади народної творчості, свідомості та самосвідомості від їх витоків у 

процесі вироблення окремих видів одягу аж до повної світоглядної моделі у 
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сформованому строї і правилах його побутування. Він постає як наочне втілення 

єдності матеріального і духовного витоків, буттєвого і пізнавального, ідеальний для 

дослідження зразок народної творчості і витвір народного мистецтва. В даному 

випадку, об’єктом дослідження вибрано лемківський жіночий костюм с. Люта 

Великоберезнянського району, який представлено в експозиції музею прикладного 

мистецтва Закарпаття. Методом дослідження є структурний та морфологічний аналіз 

жіночого вбрання лемків Закарпаття. 

Постановка задачі  

Виготовлення власного одягу, предметів побуту та праці до початку другої 

світової війни вважалося невід’ємною частиною життя населення Закарпаття. 

Облаштовуючи свій побут, вони намагалися прикрасити своє життя досконалими та 

гарними речами і досягли в цьому високої майстерності. Цей процес породив багато 

нових винаходів: пошиття з різноманітними видами з’єднувальних швів, вишивання з 

використанням великою кількістю технік, художнє ткацтво. Кожний виріб 

народжувався як самостійний твір, типовий і унікальний одночасно. Типовим його 

робила незмінна форма та усталений крій, а унікальним – зміст, сюжет візерунків та 

стилістичні прийоми їх передачі (техніка вишивання, технологія виконання, 

декоративне вирішення, колір).  Сьогодні подібні речі дивляться як рідкісні.  Тому 

метою авторів даної статті є вітворення цих речей з дотриманням форми та крою 

комплексів жіночого вбранання лемків та збереженням змісту, сюжетів та способів 

передачі візерунків, виконання оздоблення. Початковим завданням автори статті 

ставлять для себе дослідження техніки крою та способів отримання об’ємної форми  

жіночого строю лемків Закарпаття. 

Результати та їх обговорення 

Лемківщина – це історико-етнографічна зона, розташована на схилах Низьких 

Бескидів Карпат між ріками Сян і Попрад на сході (межі сучасної Польщі) та на 

північний захід від ріки Уж на Закарпатті до ріки Попрад у Словаччині, на якій здавна 

проживала етнографічна група українців – лемки. Після другої світової війни, в силу 

історичної ситуації, етнографічна територія розселення лемків була поділена між 

трьома державами. Галицька частина Лемківщини відійшла до Польщі - це гірська 

смуга південно-східної Польщі від рік Солинки і Сяну на сході до Попраду з Дунайцем 

на заході. Південна частина Лемківщини відійшла до складу Словаччини - гірська 

смуга від кордону з Україною до ріки Попраду. Частина південної Лемківщини – до 
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складу України -  це «трикутник» від села Ужок (на півдні) до ріки Боржави на сході. 

За нинішнім територіально-адміністративним поділом лемки обіймають в Закарпатті 

Великоберезнянський, Перечинський і частково Свалявський, Іршавський, 

Мукачівський та Ужгородський райони. 

 Великоберезнянщина  - місце компактного проживання  лемків. Територія 

Великоберезнянського району була заселена ще у І-ому тисячолітті до н.е. Такими ж 

давніми як Великий Березний (згідно письмових згадок) можна вважати села Люту, 

Малий Березний, Волосянку, Ставне, Стужицю, Чорноголову [4]. 

У різні історичні епохи район, як і більшість території Закарпаття, входив до 

складу різних держав – Австро-Угорщини, Угорщини, Чехословаччини. Мінялися 

режими, насаджувалися різні мовні і культурні засади, але населення не нівелювало 

своїх яскравих традицій і звичаїв. Культурні взаємозв’язки у процесі розвитку 

народного мистецтва сприяли формуванню традиційного вбрання, в якому чітко 

відображається творча фантазія селян.  

Комплекси вбрання Лемківщини 

мали свої характерні риси, які виявлялися в 

легкості та святковості, пишності форм. 

Цьому сприяло широке використання 

фабричних гладких або з дрібним 

візерунком тканин та ажурного вишивання. 

Своєрідне лемківське вбрання мало 

характерні локальні назви, які не 

зустрічаються в інших регіонах карпатської  

етнографічної зони.  

Рисунок 1 –  Лемківський жіночий костюм  
с. Люта Великоберезнянського району 

(сорочка, спідниця, фартух, чупець, хустка) 

Традиційний лемківський жіночий 

костюм (рис. 1) включав льняну, а для 

роботи конопляну, білу сорочку – «чехлик»  

з невисоким коміром-стійкою і рясуванням 

біля коміра, стягнутого червоною стрічкою 

або запонкою у вигляді маленького 

дзеркальця, вправленого у метал. Сорочки 

оздоблювали на плечах тонкими 

орнаментованими  смугами. Інколи сорочка мала розріз не спереду, як звичайно, а з 
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боку - біля лівого плеча. Інколи верхню частину  сорочки відділяли від нижьої, яку 

називали «подолок», «спідник» [1].  

В будні дні лемкині одягали полотняну білу, викладену в складочки спідницю-

фартух. В свято носили спідницю із фабричної перкалевої різнокольорової (строкатої) 

тканини, темно-синьої в крапочки-цятки або із синьої чи зеленої однотонної вовняної, 

яку збирали в складочки - плісе. Дівчата нашивали по низу спідниці чотири кольорових 

стрічки – «фарбітки», а заміжні жінки - червоні, зелені, білі, жовті шнури. 

Підперезувались вузькими поясами, пришитими до фартуха. На шиї жінки носили 

кілька ниток білого намиста – «пацьорки» і червоного коралового намиста. До намиста 

прикріплювали широкі шовкові стрічки, які спадали на груди або плечі. Заміжні жінки 

купували зелене, золотисте, голубе, фіолетове, червоне намисто з дукатами або 

маленькими іконками і хрестиками. Під час посту жінки носили фіолетове або чорне 

намисто. Жінки старшого віку одягали чорне або біле намисто з коралами [1].  

Жінки та дівчата покривали голову хустками. Влітку дівчата ходили з 

відкритою головою, а накривали голову тільки, коли працювали або в дощові, похмурі 

дні. Заміжні й старші жінки носили хустини, а волосся скручували у мале кільце (з 

ялівцевого прута, ліщини або дроту) - це так звана «хімля», «химка», «хомевка». На 

хімлю накладали вишиваний чіпчик, що звався «чепець», «чупець».  Чіпці закріпляли 

хусткою, яку зав'язували довкола голови під потилицею [3].  

Одним із найважливіших видів плечового одягу слов´яномовних етносів 

Закарпаття була сорочка. Важливість цього виду вбрання виражається не тільки у суто 

функціональному відношенні, але і у сакральній сутності сорочки, як оберегу та другої 

шкіри людини, що нерозривно пов’язана із душею її власника та предків. У деяких 

регіонах Закарпаття із оздоблених вишивкою рукавів сорочки мати зшивала покривало 

для своєї дитини. Також важливо відмітити «культ руки», який був поширений серед 

землеробських племен центральної Європи і виражався у яскравій вишивці рукавів 

закарпатських сорочок, яка ніби берегла руки від пошкоджень, вроку та сприяла 

працьовитості. Але крім багатої символіки та поліфункціональності, варто звернути 

увагу і на суто конструктивні особливості закарпатської сорочки, які характеризуються 

різноманіттям та відображають традиційні принципи закарпатського кравецтва у 

цілому [4]. Особливо можна виділити принцип максимального використання площі 

полотна, з якого вирізали крій. Різали полотно дуже рідко і тільки в тих випадках, де 

без цього не можна було обійтися. Ходила навіть така приговірка  «різати по-живому». 
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Характерною рисою лемківської сорочки є тунікоподібний крій, що є типовим 

для плечового одягу більшості народів Європи. Довжина до колін, вшивні рукава і 

окремі конструктивні особливості відрізняють її від інших видів закарпатських 

сорочок. Дана сорочка складається із двох частин верхньої та нижньої (рис.2).  

 
Рисунок 2 –  Ескіз та деталі крою жіночої лемківської сорочки 

Верхня частина – стан складається із трьох вертикальних членувань, одного по 

центру передньої частини і двох інших, що розміщені по заду сорочки. Нижня частина,  

«підточка», складається з однієї деталі, яка зшита на передній частині сорочки по 

центру.  Для верхньої частини використовували льняне полотно, а для нижньої, з 

метою економії якісного матеріалу - конопляне.  

Рукава вшивні, одношовні з нашивними манжетами та розрізом у шві, який 

застібається на один ґудзик. 

На лівому боці у шві зшивання зрізу рукава та передньої частини сорочки 

знаходиться розріз, який застібається на ґудзик. 

Горловина сорочки оброблена вузеньким коміром-стійкою. 

На грудях, навколо нашийного вирізу, та на зап’ясті полотно зібрано у дрібні 

складки (рясування) і прошите білими нитками. Центр сорочки на передній частині, 

плечова частина рукава, комір та манжети оздоблені вишивкою, яка несе подвійне 

навантаження – це декоративне оздоблення та закріплення рясування (рис.1). 

Спідня білизна – «спідник» - складається з білої спідниці, що зшита  із 5-ти 

клаптиків плісованих льняних полотен прямокутної форми, загальною шириною 3,5м 

(рис.3). Верхній зріз спідниці збирається на густу зборку, тобто в чотири рази 

зменшується ширина полотен, та обробляється поясом, шириною 9см. Верхній пояс 
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цільнокроєний, нижній складається з трьох частин. Зав’язується пояс спереду на 

кручені шнури. Елегантні дівчата та молодиці пришивали до спідників мереживо, або 

фальбанки (зібрані складками смужки матерії), чи утворювали паралельні ряди защипів 

для оздоблення одягу. На будень спідник був інакший. Різниця в тому, що святковий 

спідник був з кращого білого полотна (деколи фабричного) з дрібними вишитими 

квітковими орнаментами на складках по низу. Техніка виконання вишивки - «хрестик». 

А буденний був з грубшого полотна (домашнього виробництва) і без оздоблення [3].  

Перед спідниці шили з конопляного полотна, з розрізом для застібки 15см, або 

іншого дешевшого матеріалу, бо спідниця спереду й так закривалася  фартухом. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Ескіз та деталі крою жіночої лемківської спідниці. 

Фартух - це спідниця на неділю або свято з фабричної тканини атласного 

переплетення, синього, червоного або рожевого кольору; для заміжніх - з бузкового, 

зеленого або білого кольору; для вдови - з чорної – «кабат» [3].  

Жінки зшивали фартух з двох полотнищ швом посередині (рис.4). Верхній зріз 

фартуха збирався в дуже дрібненькі зборки (плісування), «збиранки» (шириною 0,7см, 

глибиною 1см), які закріплювали строчкою на відстані 5см від поясу. Пояс обшивний, 

шириною 2см, з м'якого полотна. До кінців поясу пришивалися зав’язки, шириною 1см, 

для запоясування довкола фартуха. Низ фартуха довкола розшитий  «фарбітками» 

(кольорові вузькі стрічки) або мереживом, а у заміжніх жінок - червоними, зеленими, 

білими, жовтими шнурами – «крайками». Деякі жінки й дівчата прикрашали свої 

фартухи мереживом з квітами. 
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Рисунок 4 –  Ескіз та деталі крою фартуха 

Ці спідниці були досить оригінальними, але з поширенням фабричної продукції, 

на початку ХХ ст. почали носити більш монотонні та позбавлені індивідуальності, за 

рахунок використання в якості оздоблення обмежених за видом машинних строчок 

фартухи. Але від цього рятувалися,  намагаючись все ж таки оригінально прикрасити 

та оздобити фартух вручну. 

Висновок 

Метою даної статті було ознайомлення із технікою крою та способами 

отримання об’ємної форми  жіночого строю лемків Закарпаття. При дослідженні 

лемківського жіночого костюму с. Люта Великоберезнянського району було визначено 

суто конструктивні особливості закарпатського народного одягу, який відображає 

традиційні принципи закарпатського кравецтва у цілому,  а саме принцип 

максимального використання площі полотна, з якого кроїли складові частини сорочки. 

Виділено характерні риси крою лемківського жіночого вбрання. Представлено способи 

отримання об’ємної форми, а саме «рясування», плісування та «збиранки». 
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