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пр0 наукову ЕовизЕу, теоретичне та практичне зЕачеЕня резупьтатiв дисертацii
Ноди Ольги МиколаiЪни
<<Удосконалення процесу дизайн-проектування тканиЕ техgологiчнимЕ засобами>>,
представJIеноi на здобуття вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ
за спецiалънiстю 182 ТехнологiТ легкоi промисловостi
гаiryзi знань 18 Виробництво та технологii

Акryальнiсть теми дисертацii. Сl^rасний ринок текстильних ToBapiB icHye
у гострiй конкурентнiй боротьбi за споживача, якi вiддають переваry виробам
високоi якостi, OcTaHHiM часом якiсть текстильних виробiв обумовлю€тъся не

тiльки ix фiзико-механiчними властивостями, все бiльшого значеннjI набувають
художньоi'-копористичнi аспекти Тх зовнiшнього вигJuIду, що диктують швидкi
перетвOренIrI iндустрii моди. На сьогоднiшнiй день icHyc багато способiв наданнrI
tIевного дизайнерського рiшення текстиIIънцlvI виробам, д0 яких вИносяться
засоби арт-дизайну та технологii опоряджувального виробництва тканин. Але
значення технологiчних прийомiв ткацтва дJuI дизайну текстильних матерiалiв
дослiджено не достатньо. Вирiшеннrl питань впливу особливостей десинаторських
методiв проектуваннrI структури тканин i технологiчних режимiв
тканиноформування на будову поверхнi тканих полотен дозволить
урiзноманiтнити асортимент тканин, прогнозувати ix зовнiшнiй вигляд,
полiпшити якiсть дизайнерського оформлення та пiдвищити ефективнiсть
проекryвапъЕих розрахункiв за рахунок скOрочення TepMiHiB розробки нових
зразкiв тканин. Тому робота, яка Еаправлена на удосконЕtлення процесу дизайнпpoeKTyBaHIuI тканин технологiчними засобами за рахунок прсгнозування
факryри лицьовоТ поверхнi, е актуirльною та вiдповiдае потребам qл{асних
споживачiв.

Зв'язок теми дослiдження з планами науково-дослiдних робiт. Робота

виконана у рамках проведення науково-дослiдноi роботи кафедри експертизи,
технологii i дизайну текстилю <<Iнновацiйнi технологii в виробництвi i експертизi
багатофункцiона-rrъних текстильних матерiалiв>> (20116-2020 рр.,), а також
госпдоговiрноi науково-дослiдноТ теми Nч Г.Щ б12020 <<.Щослiдженнrl структурних
показникiв тканин та оцiнка iх впливу на формування рельефу тканин
спецiалъного призцачення) (державний реестрацiйний номер : 0 l 20U 1 0 З 67 3).
Особистий внесок здобувача у отриманпi науковIIх результатiв полягае
у визначеннi впливу методiв проектуваннrI дизайну ткаЕин технологlчними
засобами на формування фактури та розробцi ik класифiкацiТ, cTBopeHHi
математичноi моделi факryри тканин, розробленнi методу дослiдження факryри
текстильних матерiа-пiв, який дозвоJше визначати якiснi i кiлькiснi показники
фактур дJuI застосуванIut ix у процесi дизайн-проектування тканин.
Наукова новизна та практична значимiсть досгrlдясень.
дисертацiТ
Ноди О.М. поданi HayKoBi та практичнi результати доспiджеЕь, що вiдповiдаютъ
предметнiй областi, яка визначена освiтньо-науковою програмою пiдготовки
докторiв фiлософii за спецiа-rrънiстю 182 ТехнологiТ легкоi промисловостi.

У

Наукова новизна отриманих результатiв

IIоJшIгае в удосконаленнi
процесу дизаЙн-прOекryваншI тканин за рахунок визначенtUI показникiв факryри,
що забезпечуе отримання заданоi будови поверхнi тканих полотеЕ. При цьому
вперше:

-

розроблеЁо методологiю визначення показникiв фаюури текстильних
матерiалiв, яка {рунтуеться на аналiзi отриманог0 оптичного зображення поверхнi
зр€вка тканини за зонами свiтло-тiнъових переходiв та подальшiй математичнiй
обробцi результатiв;

- 5CrrlP\rrrU.El\rбCl-E[U
запропоновано .r1tJrDlttty,rl.t4lИ
кiлъкiсний ll\rlt(1JtlЛlt.
пок€вник

фактури
Ч4ЬrУРr4

тканини
rýiltl.YrflИ

КlJIrЧrIЦrСЕr

фактурностi, якиfr дозволяе об'ективно оцiнити стан поверхнi текстильних

матерiалiв з рiзним ступенем прояву факryри;

-

отрим€lно математичну модель факryри тканини, яка 0писуе вплив
технологiчних параметрiв ткацтва на формуванIш рельефу поверхнi;
- розроблено кrrасифiкацiю методiв дизайн-проектуванIuI тканин
технологiчними засобами на ocHoBi ix аналiзу та ts залrеlкностi вiд способу

отримання дизайнерсъкого ефекту на поверхнi тканини.
Практичне значення роботи. Гфактичне значеншI отриманих резулътатiв
tIоJuIгае в тому, що при використанi удосконаленоi технологiТ дизайнпроекryваннrI тканин, яка передбачас визначенЕя показникiв Тх фактури за
допомогою розробленого iнструментttJlьного методу, забезпечустъся отримання
тканого полотна iз заданою факryрою поверхнi, що прискорюе оновленнrI
асортименту ткацькOго виробництва завдяки скорочеЕню TepMiHiB десинаторськоi
пiдготовки та дозволяе отримати тканини високоi художнъоi якостi.
Виробничу перевiрку методу визцачення кiлькiсних показникiв фактури
тканиЕ здiйснено в умовах ТОВ <<Скловолокно> (м. Мерефа, XapKiBcbKa обл.), що
пiдтверджуеться Актом виробничих випробувань вiд 05.03 .2а20 р.
Теоретичнi основи проведеннrI вiзуальноi й iнструмента-гlьноi оцiнки
фактурноi поверхнi тканин рiзного призначенIuI та методiв проектування дизайну
тканин використов)лотъся у ocBiTHboMy процесi Херсонського нацiонального
технiчного унiверситету при пiдготовцi фахiвцiв за спецiальнiстю 182 Технологii
легкоi промисловостi, що пiдтверлжено Актами впровадженнlI у навчальний
процес вiд 11.11.201б р. та 27.а2.2020 р.
Вiрогiднiсть та сryпiпь обrруrrтованостi наукових поло}кепь, висновкiв i
результатiв. HayKoBi положення, висновки рекомендацirl сформульованi в
пiдтвердженими практичною
дисертацiТ, е достовiрними, обЦрунтованими
апробацiею. ,Щостовiрнiстъ результатiв пiдтверлжуеться значним обсягом
експериментаJIьних дослiдженъ, використаншIм с}п{асних методiв проведеннr{
науково-дослiдноi роботи, застосуванням метOдiв математичного i комп'ютерног0
модеJIюваннrt та статистичноi обробки отриманих експориментаJIъних даних.
Порядок викладенЕя матерiащу у дисертацiйнiй роботi вiдображае логiку
проведеннrI наукового дослiдження. Результати дослlлжень в диаертац11
представлен1 у вигляд1 висновкlв.
шовнота вик.падення матерiалiв дЕсертацii в публiкацiях та особистий
внесок у ниI автора. OcHoBHi положення i результати дисертацiйного
дослiдження вiдображено у 18 наукових црацях, серед яких 1 стаття у науковому

i

i

виданнi iншоТ держави, яка входить до ОрганiзацiТ економiчного спiвробiтництЁа
та розвитку та(або) Свропейського Союзу з наукового напряму, за яким
пiдготовлено дисертацiю здобувача, 2 cTaTTi у наукових фахових виданнях
Украiни категорii (Б>, 14 тез доповiдей на наукових конференцiях рiзного рiвня
та 1 авторське свiдоцтво. Кiлькiсть та змiст наукових публiкацiй вiдповiдають
вимогам п. 11 <Порядку проведеннJI експерименry з присудження cryпeнll
доктора фiлософii>> (Постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни Jф |67 вiд б березня
2019 р.).
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- V Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцii <<Iнновацii в управлiннi
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