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У результаті виконання роботи авторським колективом здійснено комплекс

теоретико-експериментальних досліджень системи «сировина – текстильний

матеріал – виріб – військовослужбовець», який став фундаментальним для розробки,

і виготовлення вітчизняного екіпірування і його впровадження у сучасний комплект

речового забезпечення спецпідрозділів силових структур та військовослужбовців

Збройних Сил України.

Отримано низку фундаментальних закономірностей формування структури

тканин, теорії підготовки текстильної сировини, надання текстильним матеріалам

зносостійких, вогнезахисних та антибактеріальних властивостей, вибору,

випробувань та конструювання виробів спеціального та військового призначення.

Розроблено та впроваджено у виробництво інноваційні ресурсозберігаючі

екологічно ефективні технології виготовлення текстильних матеріалів і виробів

спеціального та військового призначення, які впроваджено у сучасне захисне і

бойове екіпірування бійців спецпідрозділів силових структур і військовослужбовців

Збройних Сил України, що забезпечує виконання їх функціональних обов’язків,

збереження сил і здоров’я.
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ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ РОБОТИ

Ефективність розроблених інноваційних технологій виготовлення текстилю та виробів

спеціального та військового призначення підтверджено впровадженням бойового екіпірування у

речове забезпечення спецпідрозділів силових структур і Збройних Сил України.

Розроблено державні стандарти та технічні умови, яким відповідає технічний рівень

запропонованих технологій і продукції у відповідності з системами менеджменту якості ISO

9001:2015, ISO 14001:2015:

– ДСТУ 8782 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні

технічні умови»;

– ДСТУ 8788 «Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Методи контролювання

захисних властивостей»;

– ДСТУ 8835 «Засоби індивідуального захисту. Шоломи для захисту від куль. Класифікація

та загальні технічні умови»;

– ТУ У 14.1-37268691-002:2018 «Одяг спеціальний робочий. Льотно-технічне

обмундирування (ЛТО)»;

– ТУ У 18.2-00291013-013-2003 «Бронежилети».

Загальний економічний ефект від впровадження роботи складає 1,943 млрд. грн.

Кількість публікацій за роботою: 1 енциклопедія швейного виробництва, 24 монографії (16 –

видані за кордоном), 9 навчальних посібників, 381 стаття (38 – у англомовних журналах з імпакт-

фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних

складають відповідно: Scopus – 87/5, Google Scholar – 307/10.

За темою роботи захищено 6 докторських і 12 кандидатських дисертацій.
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НАУКОВІ ОСНОВИ БУДОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУР 

ТКАНИН ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ СИРОВИНИ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЮ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПОРЯДЖЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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ОСНОВИ ВИБОРУ І ВИПРОБУВАНЬ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО 

ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ЕРГОНОМІЧНИХ 

ВИРОБІВ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ

ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
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