
Шовк - коТоль вУіС Фканин 



СураУний УвіФ заСоплений ідеєт екологірноУФі.  
На Уьогодні, не зважатри на зТоУФання ваТФоУФі  УиТовини,  
наявний виУокий попиФ на  шовкову пТодукціт на УвіФовиС  ТинкаС.  
Такий УФан збеТігаєФьУя завдяки надзвирайним влаУФивоУФям  
шовкової  пТодукції. 
На жаль, Уьогодні  іУнує знарна  пеТевага у cпоживанні  шФурниС Фа 
УинФеФирниС Фканин, що пояУнтєФьУя нижрот ваТФіУФт  виТобницФва 
у поТівнянні  з наФуТальними Фканинами.  
Зауважимо, що з пораФку ТозвиФку шовківницФва Фа  виТобницФва 
наФуТального шовку в кТаїні  вигоФовлялаУя виУокоякіУна  Фканина, 
яка не поУФупалаУь киФайУькому шовку. ЦікавіУФь до Факого виду 
Фканини УпоУФеТігаєФьУя як у виТобників Фа Упоживарів, Фак і у 
врениС. 

Науковці  КНУТД у УвоїС доУлідженняС пТиділятФь увагу Факим науковим пТоблемам як 
викоТиУФання  шовковиС  ФекУФильниС  маФеТіалів  у ТізниС галузяС,  заУФоУування 
шовку в дизайні  ТізниС УФилів, вивреннт доУвіду вигоФовлення Фа викоТиУФання 
екологірно безперної  пТодукції ФекУФильної Фа легкої  пТомиУловоУФі.  
 
ІУФоТія  виТобницФва  шовкової  пТодукції, яка налірує кілька ФиУяроліФь, ТозпоралаУя у 
СФаТодавньому  КиФаї. ПТопонуємо ознайомиФиУя із подТобицями УФвоТення  шовку Фа 
джеТелами інфоТмації, у Фому риУлі з ТеФТовиданнями у галузі  легкої  пТомиУловоУФі, 
наявними  в Науково-ФеСнірній  бібліоФеці  КНУТД. 



БаФьківщинот  виТобницФва шовку був КиФай. 
Легенда  говоТиФь, що киФайУька імпеТаФТиця 
Рен-Лінг-пи (2600 Токів  до н.е.) пеТша  відкТила  
це рудове волокно.  
Вона випадково зануТила  кокон у гаТяру  
воду і побарила, що з Тозм’якшеного кокона 
відокТемилиУя  шовкові  ниФки.  
ІмпеТаФТиця  зТозуміла  можливіУФь 
викоТиУФання  циС  ниФок. Так наТодилаУя 
найдавніша  кульФуТа  шовківницФва, 
заУнована на жиФФєдіяльноУФі  ФуФового 
шовкопТяда. КиФайці  довели  кульФуТу  
і виТобницФво  шовку до доУконалоУФі  і 
пТиблизно 1400  Токів до н.е. Фканини із шовку 
й одяг з ниС УФали Терами звирайного 
Упоживання . 



 У ЄвТопу шовк поФТапив Фільки в 552 Тоці, завдяки неУФоТианУьким 
ренцям, що уУпішно пТовезли з КиФат “живі” кокони ФуФового шовкопТяда, 
УСовавши їС у УеТедину УвоїС поУоСів, і  піднеУли імпеТаФоТу  сУФиніану. 

Шовкові ФоваТи УФали важливим Укладником 
зовнішньої ФоТгівлі КиФайУької імпеТії.  
Цінна Фканина була пТивезена до ЄвТопи завдяки 
Шовковому шляСу. ТоваТи везли по гоТаС і  
пуУФеляС, на веТблтдаС і мулаС, і ніякі пеТепони  
не могли зупиниФи Фяжко нав'трені каТавани – 
цінний  ванФаж обіцяв рималий пТибуФок. Великий 
Шовковий шляС пТолягав реТез Азіт Фа ЄвТопу, 
пов'язутри жиФФя Фа  побуФ ТізниС наТодів. Він 
ТозпоринавУя в долині Тірки РуанСе, пТоСодив 
реТез заСідну раУФину Великої КиФайУької УФіни  
до озеТа ІУУик-Куль. Далі шляС ТозгалужувавУя у 
півнірному Фа  південному напТямаС.  
Загальна довжина Великого Шовкового шляСу 
УФановила понад 7 ФиУяр кіломеФТів. 



Волокно  оФТимутФь із ТозмоФування 
коконів ФуФового шовкопТяда. ПТацьовиФі 
шовкопТяди плеФуФь Фонкі ниФки до 
роФиТьоС кіломеФТів у довжину. Завдяки 
його м'якоУФі і зовнішньому вигляду, які  
не УплуФаФи ні з рим, шовк випТомінтє 
відФінок  Тозкоші, ФоТкатриУь до шкіТи. 

ТуФові шовкопТяди оФТимали назву завдяки 
Увоєму СаТруваннт. Вони визнатФь Фільки 
одне деТево - це ФуФ (шовковиця). 
ГуУениці  шовкопТядів  їдяФь  вдень і внорі   
без зупинки. ПоТмутФьУя  кокони ФуФового 
шовкопТяда  недовго. ГуУениця уФвоТтє 
лялерку навколо Уебе і знаСодиФьУя Фам до 
пеТеФвоТення на меФелика. Такі  кокони 
ФуФового шовкопТяда  для  лтдини  є 
найціннішими. 



ПТо пеТеваги шовку лтди знатФь дуже багаФо, 
але мало СФо знайомий з «ФвоТцем», який 
подаТував  УвіФові це рудо. ОУь уже 5 ФиУ. 
Токів це маленька УкТомна  комаСа пТяде 
шовкову ниФку. Один  шовковий  кокон дає 90 
гТам наФуТальної Фканини.  Довжина одніє їз 
ниФок шовкового кокона  може пеТевищуваФи 
1 км. А ФепеТ уявіФь Укільки поФТібно 
попТацтваФи  шовкопТяду, якщо в УеТедньому 
на одне шовкове  плаФФя йде 1500 коконів!  
ТуФового  шовкопТяда  вже  більше  не 
зуУФТіраєФьУя  в  дикій  пТиТоді, а  веУь 
жиФФєвий цикл пТоСодиФь під  наглядом 
лтдини.  
СураУні ТозТобки дозволятФь 
УелекціонуваФи ФуФового шовкопТяда до 
Факої  міТи, щоб Уам кокон мав  біліший коліТ.  



Видання , наявні  у  фонді  бібліоФеки 

677(075.8) 
Д73                   Дрегулѐс, Ельвіра Павлівна.  
                          Будова та основні хіміко-фізичні властивості текстильних 
волокон і ниток: навч. посіб. длѐ студ. вищих навч. закладів /  
Е. П. Дрегулѐс. - Київ : КНУТД, 2007. - 98 с.  
 
В посібнику приводитьсѐ молекулѐрна і надмолекулѐрна будова 
природних, штучних і синтетичних полімерів, їх хімічний склад і вплив на 
будову та деѐкі головні фізико-хімічні властивості натуральних і хімічних 
волокон і ниток. Молекулѐрна та надмолекулѐрна будова тонка і груба 
структура текстильних волокон впливаять на їхні основні хімічні, фізичні 
та деѐкі механічні властивості, а також на область їх використаннѐ. 

677.463 
Ф33                   Федоров, Володимир Георгійович.  
                           Прѐдіннѐ віскозного шовку / В. Г. Федоров. - Київ : 
Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1962. - 78 с.  
 
В брошурі описані технологіѐ прѐдіннѐ віскозного шовку та 
устаткуваннѐ прѐдильного цеху. Наведено види браку прѐдильного 
цеху і методи їх усуненнѐ, а також дані щодо організації праці та 
техніки безпеки. Брошура розрахована на молодих робітників 
прѐдильних цехів підприюмств штучного волокна. 



687.02(075.8) 
С89                 Супрун, Наталіѐ Петрівна.  
                        Матеріалознавство швейних виробів. Матеріали длѐ одѐгу : 
підручник длѐ студ. вищих навч. закладів / Н. П. Супрун. - Київ : КНУТД, 
2009. - 188 с.  
У підручнику, ѐкий ю продовженнѐм підручника цього ж автор; 
«Матеріалознавство швейних виробів. Волокна та нитки», виданого у 
2008 році детально розглѐдаятьсѐ етапи виробництва різноманітних 
матеріалів длѐ одѐгу, використаннѐм широко наданого ілястративного 
матеріалу аналізуятьсѐ вплив в характеристики структури та властивості 
матеріалів способу виготовленні сировинного складу, виду 
переплетеннѐ, заклячної обробки та інших чинників. Длѐ студентів, ѐкі 
навчаятьсѐ за спеціальностѐми "Швейні вироби" «Моделяваннѐ, 
конструяваннѐ та дизайн швейних виробів», «Технологіѐ та дизайн  

677.463 
Ф18 
     Факторович, Бляма Шимоновна.  
    Обробка віскозного шовку / Б. Ш. Факторович. - Київ : 
Держтехвидав УРСР, 1962. - 56 с.  



677.021.12(075) 
Е70                       Еремина, Ксениѐ Ильинична.  
                              Текстильные волокна, их получение и свойства: учебник 
длѐ текстильных техникумов / К. И. Еремина, Б. В. Борухсон. - Москва : 
Легкаѐ индустриѐ, 1966. - 308 с. 
 
В книге дана классификациѐ основных прѐдомых волокон, приводитсѐ 
описание процессов получениѐ этих волокон и первичной их обработки. 
Подробно рассмотрены различные свойства текстильных волокон: хлопка, 
лубѐных, шерсти, натурального шелка, химических. Кратко изложено 
содержание гостов на основные виды волокон. Книга предназначена в 
качестве учебника длѐ учащихсѐ технологических специальностей 
текстильных техникумов.  

677.494 
С66                  Сосин, Сергей Лядвигович.  
                         Шерсть и шелк из нефти и газа / С. Л. Сосин. - Москва : АН 
СССР, 1962. - 112 с.  
 
    Описаны пути перехода от природного газа и нефти к синтетическому 
шелку и шерсти . В книге изложены физико-химические особенности 
методов разделениѐ компонентов газовых смесей, жидкостей и 
коллоидных систем, основанных на использовании селективных 
(полупроницаемых) полимерных мембран.  



677.4.027 
О-81            Отделка изделий из ацетилцеллялозных волокон (крашение,     
                     печатание и заклячительнаѐ отделка). - Москва : Легкаѐ 
индустриѐ, 1969. - 176 с.   
 
В книге освещаятсѐ в систематизированном виде процессы подготовки, 
крашениѐ, печатаниѐ и заклячительной отделки тканей и трикотажного 
полотна из ацетилцеллялозных (ацетатных и триацетатных) волокон и их 
смесей с натуральными и химическими волокнами. В книге описаны 
рецептура и режимы крашениѐ, печатаниѐ тканей и трикотажных полотен 
из ацетилцеллялозных волокон синтетическими красителѐми различных 
классов, широко применѐемыми на отделочных фабриках, и результаты 
исследований научных учреждений, а также на основании анализа 
многочисленных журнальных статей приведены обобщенные зарубежные 
данные.  

677.022(075) 
Т78                Труевцев, Николай Иванович.  
                       Прѐдение (Сравнительный курс): учебник длѐ техникумов /  
Н. И. Труевцев. – Москва : ГНТИЛП, 1952. - 277 с.   
 
В книге даны сведениѐ о сырье длѐ текстильной промышленности и 
содержитсѐ описание технологических процессов по всем переходам 
прѐдениѐ хлопка, шерсти, льна, шелка, синтетических и искусственных 
волокон.  



677.37(075.8) 
У74                 Усенко, Владимир Андреевич.  
                        Шелкокручение : учеб. длѐ студ. высших учеб. заведений 
/ В. А. Усенко. - Москва : Легкаѐ индустриѐ, 1969. - 320 с.  
В книге приведены классификациѐ и характеристика крученых 
изделий, правила подбора сырьѐ в партии, дано описание 
технологических процессов и оборудованиѐ шелко-крутильного 
производства, рассмотрены вопросы теории перемотки и кручениѐ 
непрерывных нитей. Большое внимание уделено описания 
процессов замочки шелка-сырца и шлихтования химических нитей, 
их перемотке и кручения. Рассматриваетсѐ технологиѐ производства 
крученых нитей основных видов, а также технологиѐ производства 
металлизированных и высокообъемных нитей.  

140.8 
Г81               Гречка, Михайло. 
                     Співтовариство "Євро-Азіѐ" і Шовковий шлѐх / М. Гречка. - Київ : 
ФАКТ, 2008. - 88 с.  
Знаменитий Шовковий шлѐх — загальна назва унікальних трансазійських 
торгівельних караванних доріг від II віку до н. е. до XVI віку н. е. Шлѐх, 
довжиноя більше 7 тисѐч кілометрів, проходив по величезній лісостеповій 
зоні Євразійського континенту і зв'ѐзував Китай, Індія, Персія з Візантіюя, 
Римом, Давньоя Русся і всіюя Європоя. 



Книги з  Колекції  цінниС  і  ТідкіУниС  видань 

 
677.027 
Л55                  Лидов, Александр Павлович (1853-1919).  
                         Беление, крашение и ситцепечатание. Химическаѐ 
технологиѐ волокнистых веществ = Бљленіе, крашеніе и 
ситцепечатаніе. Химическаѐ технологіѐ волокнистыхъ веществъ /  
А. П. Лидов. - СПб. : *б. и.+, 1900. - 244 с. - (Библиотека промышленных 
знаний под ред. Д. Менделеева).  
 
     



677.02 
Л55                      Лидов, Александр Павлович (1853-1919).  
                             Химическаѐ технологиѐ волокнистых веществ = 
Химическаѐ технологіѐ волокнистыхъ веществъ / А. П. Лидов. - 
Харьков : Типографиѐ Адольфа Дарре, 1893. - 379 с. : рис., табл. - 
Алф. указ.: с. 350-354.  
     



 
677.022 
Л93 
 
    Лядике, А.  
    Прѐдение: с 442 фигурами в тексте : пер. с нем. / А. Лядике. - 
Москва : Гостехиздат, 1928. - 204 с. 
  



ЗапТошуємо  завіФаФи до науково-ФеСнірної  
бібліоФеки  КНУТД 

У підгоФовці  виУФавки  бТали  ураУФь:                                                КоФвицька  О.В. 
                                                                                                                    КТеСова  Л.А. 
                                                                                                                    Іщук  О.О. 
                                                                                                                    Ніколаєва  Н.Г. 

ВикоТиУФані  джеТела:   
 
Махнарилов Ю. В., Бойко І. І., Ліщук І. В. Ринок шовку Євросоязу. Ефективна економіка. 2017. № 1. URL:  
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5392 

 
Стефашина О. С. Світовий досвід виготовленнѐ екологічно безпечної продукції текстильної та легкої промисловості / О. С. Стефашина ; 
наук. кер. Л. Є. Галавська, Т. А. Дзикович // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової 
конференції молодих вчених та студентів (27-28 квітнѐ 2017 р., Київ). - К. : КНУТД, 2017. - Т. 1 : Сучасні матеріали і технології 
виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначеннѐ. - С. 293-294. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9041 
 
Яковець Ю. М. Використаннѐ нетрадиційних та еко матеріалів при виготовленні і оздобленні галантерейних виробів / Ю. М. Яковець ; 
наук. кер. Г. В. Щуцька // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVIII Всеукраїнської наукової конференції 
молодих вчених та студентів (18-19 квітнѐ 2019 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2019. - Т. 1 : Сучасні матеріали і технології виробництва 
виробів широкого вжитку та спеціального призначеннѐ. - С. 196-197. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13584 
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