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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  

ТЕКСТИЛЬНОЇ НАНООСВІТИ В УКРАЇНІ 
 
Пріоритетні напрямки розвитку наноосвіти в Україні, а саме текстильної, розкриті неповністю у 

виданнях навчального, методичного та нормативного характеру. Як свідчить аналіз літературних джерел [1–17], 
описані в них окремі загальні та текстильні види наноосвіти характеризуються значною різноманітністю в 
Україні. Тому, з метою виявлення пріоритетності розвитку найбільш перспективних видів наноосвіти  вважаємо 
за  доцільне дати коротку анотацію обраних нами літературних джерел. 
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PRIORITY DIRECTIONS OF TEXTILE DEVELOPMENT NANO EDUCATION IN UKRAINE 
 

According to the analysis of literature sources [1-17], the general and textile types of nanoeducation described in them are 
characterized by considerable diversity in Ukraine. Therefore, in order to identify the priority of development of the most promising types of 
nanoeducation, we consider it appropriate to give a brief annotation of our selected literature sources. The main producers of 
nanotechnologies in Ukraine are the institutions of the academic sector of the National Academy of Sciences of Ukraine, as they currently 
perform the bulk of research on the range, properties, quality and safety of nanoproducts in Ukraine. The interuniversity nanotechnology 
network could unite organizations of different forms of ownership that provide and carry out coordinated activities for the development and 
commercialization of nanotechnology and training for the needs of real production in each region. The development of nanoeducation in the 
country should begin with the financial support of the state and existing industries of each region of the relevant free economic zones and 
their units, as well as with the adaptation of world experience of countries that already produce competitive new generation products. The 
primary task of nanoeducation is the creation and appropriate equipment of scientific and educational nanotechnological centers of free 
economic education, which provide training, retraining and advanced training of specialists. This paper presents the classification of the 
main directions of nanoeducation development in Ukraine and substantiates the expediency of determining their priority and strategic 
directions. The possibility of expanding the directions of development of textile nanoeducation in Ukraine by: optimizing the structure of the 
range and properties of certain types of nanotextiles and clothing, improving methods for assessing their quality and safety, expanding the 
scope. The expediency of unification of requirements to the directions of development of nanotechnologies, nanosciences and nanosciences is 
substantiated. The directions of staffing the development of nanoeducation in Ukraine by studying the relevant training of specialists in the 
relevant universities of the Ministry of Education and Science of Ukraine have been studied and substantiated. The need to develop in Ukraine 
theoretical and methodological foundations for the formation of textile nanoeducation has been studied and substantiated. The expediency 
of creating specialized laboratories for the study of textile nanomaterials for interactive purposes is substantiated. 

Keywords: nanoeducation, nanotechnologies, nanoproducts, nanotextiles, competence approach. 

 

Постановка проблеми  

Основними продуцентами наноосвіти в Україні є установи академічного сектора НАН України, 

оскільки саме вони нині виконують основну масу досліджень асортименту, властивостей, рівня якості та 

безпечності нанопродукції України. Міжвузівська нанотехнологічна мережа могла б об'єднати організації 

різних форм власності, що забезпечують та здійснюють скоординовану діяльність із розробки та 

комерціалізації нанотехнології та підготовки кадрів для потреб реального виробництва в кожному регіоні. 

Розвиток наноосвіти в державі повинен розпочинатись за фінансової підтримки держави та діючих 

виробництв кожного регіону профільних ЗВО та їх підрозділів, а також з адаптації світового досвіду країн, 

які вже випускають конкурентоздатну продукцію нового покоління. Першочерговим завданням становлення 

наноосвіти є створення та відповідне оснащення науково-освітніх нанотехнологічних центрів ЗВО, що 

забезпечують підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

З метою поглибленого вивчення пріоритетних видів наноосвіти вважаємо за доцільне згрупувати 

розгляд літературних джерел,  розділивши їх на загальні, текстильні та авторські: до загальних літературних 

джерел були віднесені джерела [1–5]; до групи текстильної наноосвіти слід віднести джерела [6–10]; 

авторська група включає джерела [11–17]. 

Наведена класифікація літературних джерел, пов’язаних з наноосвітою дозволяє: 
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− відокремити окремі групи літературних джерел, присвячених розгляду проблемам розвитку 

наноосвіти в Україні; 

− виявити серед них їх пріоритетні види; 

− поглибити подальший розвиток групи авторських видів наноосвіти. 

Наведемо анотацію обраних нами літературних джерел [1–17] з метою вивчення та узагальнення 

даної проблеми, а також усунення існуючих недоліків розвитку вітчизняної наноосвіти, нанотехнологій і 

ринку нанопродукції. 

Автори роботи [1] обґрунтовують необхідність вивчення основ нанотехнологій, нанонауки та 

наноосвіти учнями середніх шкіл та студентами ВНЗ. Обґрунтована потреба використання 

компетентнісного підходу в процесі вивчення нанотехнологій та наноосвіти. Обґрунтовано широке 

використання нанопредметної компетентності у навчальному процесі вузів. Узагальнено зарубіжний досвід 

використання нанотехнологій, а також їх вивчення в університетах. Обґрунтована потреба створення 

окремого навчального предмету із основ нанотехнологій. Обґрунтована потреба подальшого вдосконалення 

змісту освітніх стандартів із нанотехнологій, включаючи різних видів нанотекстилю та одягу. 

Автори роботи [2] підкреслюють, що сьогодні нанотехнології у світі є одним із основних критеріїв 

успішного освоєння нових технологій, що свідчать про перехід любої країни на шостий технологічний 

уклад. Дано аналіз досягнень окремих країн у розвитку нанотехнологій та нанонауки. Обґрунтована потреба 

державної підтримки розвитку нанотехнологій в Україні. Відзначено, що нині економіка нашої країни не 

дозволяє зайняти лідируюче місце у міжнародному значенні з розвитку нанотехнологій в Україні. 

Автори роботи [3] обґрунтовують негативний вплив нанотехнологій та наноматеріалів на здоров’я 

людини. Обґрунтовані методики оцінки безпечності нанопродукції різного цільового призначення. Дано 

аналіз стандартів ISO, в яких регламентовані вимоги до безпечності нанопродукції різного цільового 

призначення. Обґрунтовано шляхи вдосконалення методів оцінки безпечності нанопродукції. 

Сформульовані вимоги до міжнародних стандартів, в яких регламентовані вимоги до безпеки нанопродукції. 

В роботі [4] підкреслюється ключова роль стандартизації в процесі використання нанотехнологій і 

забезпечення здоров’я операторів цих процесів. Суттєву роль відіграє при цьому охорона навколишнього 

середовища. Це в певній мірі стосується і нанотехнологій і наноматеріалів різного цільового призначення. 

Відзначена роль міжнародної стандартизації у формуванні та оцінюванні рівня якості та безпечності 

нанотехнологій та наноматеріалів. Підкреслюється значимість та актуальність проблеми стандартизації  

процесів нанотехнологій та нанопродукції різного цільового призначення. 

Автори роботи [5] обґрунтували напрямки розвитку стандартизації у галузі розвитку 

нанотехнологій та виробництва нанопродукції у світі та Україні. Сформульовані та обґрунтовані вимоги до 

стандартизації нанотехнологій та наноматеріалів різного цільового призначення. Показана роль 

стандартизації у розвитку наноосвіти у світі та Україні. Значна увага приділена характеристиці технологій у 

галузі нанотехнологій та наноматеріалів різного цільового призначення. 

Автором роботи [6] сформульовано та обґрунтовано основи нанотехнологій нанотекстилю 

(волокон, ниток, текстилю та одягу) різного цільового призначення. Значна увага приділена формуванню 

асортименту, якості та безпечності нанотекстилю медичного, інтелектуального та спеціального призначення. 

Вивчено та узагальнено зарубіжний досвід нанотехнологій текстильного призначення та формування ринку 

текстильної нанопродукції. Показана можливість колористичного оформлення нанотекстилю одягового 

призначення. 

Автором роботи [7] вивчена можливість та доцільність створення в Україні окремого сегменту 

ринку медичного нанотекстилю. Дана класифікація асортименту, властивостей та сфери застосування медичного 

нанотекстилю різного цільового призначення в Україні. Вивчено та узагальнено зарубіжний досвід 

формування асортименту та властивостей медичного нанотекстилю та його комерціалізацію в Україні. 

Авторами роботи [8] вивчено та узагальнено зарубіжний досвід використання нанотехнологій у 

текстильному виробництві України. Обґрунтована можливість широкого використання нанотехнологій у 

різних галузях текстильної промисловості України. 

Автором роботи [9] вивчена можливість і доцільність використання нанотехнологій у навчальному 

процесі із технологій, матеріалознавства і швейного виробництва України. Вивчено та узагальнено 

зарубіжний досвід використання нанотехнологій у різних підгалузях легкої промисловості України. 

Авторами роботи [10] обґрунтовано можливість та доцільність широкого використання 

маркетингових методів у процесі формування ринку нанотекстилю та одягу в Україні. Вивчено та 

обґрунтовано доцільність використання зарубіжного досвіду в процесі комерціалізації нанотекстилю і одягу. 

Сформульовані та обґрунтовані основні напрямки маркетингового дослідження названого ринку. 

У роботі [11] вивчена можливість та доцільність використання обробних антимікробних 

нанопрепаратів для захисту одягових текстильних матеріалів від руйнування волокноруйнуючими та 

патогенними мікроорганізмами. Особлива увага приділена гальмуванню розвитку названими препаратами 

целюлозоруйнуючих мікроорганізмів різного фізіологічного складу. Вивчено вплив обробних 

антимікробних нанопрепаратів на зміну механічних, гігієнічних та естетичних властивостей досліджуваних 

одягових матеріалів. Обґрунтовано вибір оптимального складу обробних антимікробних препаратів. 

В роботі [12] розкрита сутність поняття «товарознавчий аспект», який стосується комплексної 

оцінки оптимальності структури асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності в процесі заключної 

оцінки нового виду текстильного матеріалу і можливості його тестування для реалізації на товарному ринку 
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України. Саме такий товарознавчий підхід гарантує успіх на товарному ринку модифікованих 

нанопрепаратами текстильних матеріалів різного волокнистого складу та способів оброблення. 

В роботі [13] вивчено можливість та доцільність використання нанотекстилю для пошиття одягу 

військового призначення, а також комерціалізації цього одягу на товарному ринку України. Вивчено 

чинники формування асортименту, якості та безпечності даної групи одягу спеціального призначення. 

Вивчені та обґрунтовані проблеми забезпечення армії України необхідними видами одягу. Вивчена роль 

компетентнісного підходу у формуванні асортименту, рівня якості та безпечності одягу для потреб армії 

України. Показані переваги та недоліки одягу спеціального призначення із нанотекстилю. 

В роботі [14] розглянуто особливості товарознавчих і маркетингових аспектів формування в Україні 

товарного ринку нанотекстилю та одягу. Обґрунтована можливість та доцільність створення в Україні 

окремого сегменту ринку наноматеріалів і одягу. Обґрунтовані основні чинники формування та 

функціонування даного ринку. Дано аналіз структури асортименту нанотекстилю і одягу на ринку України. 

Показані шляхи вдосконалення роботи даного ринку в Україні. 

У роботі [15] на основі аналізу літературних джерел дано оцінку сучасного стану та перспектив 

розвитку ринку текстильної нанопродукції в Україні. Вивчені та обґрунтовані особливості експертизи рівня 

якості та безпечності нанотекстилю та одягу на ринку України. Розкрита роль галузевої академічної науки у 

розвитку нанотехнологій, нанотекстилю та одягу на ринку текстильної нанопродукції в Україні. 

Сформульовані вимоги до експертизи рівня якості та безпечності нанотекстилю та одягу. 

У роботі [16] вивчена можливість та обґрунтована доцільність широкого використання текстильних 

обробних нанопрепаратів для екологізації асортименту та властивостей одягових текстильних матеріалів і 

виробів різного цільового призначення (екотекстилю). Розкрито роль текстильного товарознавства та 

матеріалознавства у формуванні та оцінюванні екологічного нанотекстилю. Значна увага приділена 

обробленню екотекстилю нанопрепаратами, здатними надати йому бажану біостійкість, гігієнічність та 

екологічну безпечність. Виявлена перспективність використання поліфункціональних обробних препаратів 

для оброблення одягових текстильних матеріалів. 

У роботі [17] обґрунтована доцільність виокремлення пріоритетних видів текстильної наноосвіти з 

метою їх подальшого поглибленого дослідження та впровадження в практику освіти. Обґрунтована 

необхідність комплексного розгляду проблем розвитку нанонауки, нанотехнологій і ринку текстильної 

нанопродукції в Україні при відповідній державній підтримці темпів цього розвитку. Існує потреба більш 

широкого використання зарубіжного досвіду щодо розвитку нанотехнологій у галузі нанотекстилю та одягу 

різного цільового призначення. Обґрунтовано необхідність і можливість за допомогою нанотехнологій у 

легкій промисловості України вирішити наступні завдання: розширити асортимент та рівень якості 

текстильної наносировини і розробити більш досконалі методики тестування рівня якості та безпечності 

текстильної нанопродукції. 

 

Виклад основного матеріалу  

На наше переконання успішний розвиток в Україні текстильної наноосвіти  вимагає  невідкладного 

вирішення таких питань: 

− вивчення і обґрунтування потреби у кадровому забезпеченні розвитку галузі текстильної наноосвіти; 

− встановлення і обґрунтування її зв’язку із нанотехнологіями і наукою, які використовують для 

виробництва інших галузей нанопродукції; 

− обґрунтування системи класифікації асортименту основних видів текстильної наноосвіти в 

Україні. 

Розглядаючи проблеми розвитку текстильної наноосвіти в Україні, вважаємо за доцільне, перш за 

все, розглянути специфіку її кадрового забезпечення. Ця специфіка стосується обґрунтованого вибору 

університетів та їх викладацького складу, які будуть готувати кадри для розвитку текстильної наноосвіти в 

Україні. 

На нашу думку, цю функцію можуть виконувати головні університети сфери легкої промисловості 

та торгівлі України, які забезпечені відповідними кадрами, дослідними лабораторіями та іншою 

матеріальною базою, потрібною для підготовки необхідних фахівців, а також педагогічних кадрів для сфери 

аспірантури та докторантури в цих університетах. Що стосується структури необхідних фахівців для галузі 

текстильної наноосвіти, як і педагогічних кадрів (аспірантів та докторів), то вона повинна визначатися 

Міністерством освіти і науки у відповідності  з існуючими програмами державної підготовки цих фахівців в 

університетах України. 

Названі університети повинні готувати необхідні навчальні плани та програми підготовки таких 

фахівців, відповідно до освітнього стандарту для окремих спеціальностей і спеціалізацій, а також необхідну 

навчальну літературу. 

Виходячи з теми даної роботи, узагальнимо, в яких з обраних для аналізу робіт описано пріоритетні 

напрямки розвитку наноосвіти в Україні, а в яких стратегічні. Так, на нашу думку, до пріоритетних 

загальних відносяться публікації [6,7], до текстильних – [2, 3], а до авторських – [12, 16, 17]. Перелік ще не 

вирішених стратегічних напрямків розвитку текстильної наноосвіти для прикладу наведено у таблиці 1, а 

обов’язкових компетентностей, прийнятих у текстильній наноосвіті для випускників технічних університетів 

легкої промисловості та університетів сфери торгівлі України для прикладу наведені в таблиці 2. 
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Таблиця 1 

Перелік деяких стратегічних напрямів розвитку текстильної наноосвіти в Україні 

№ з/п Назва напряму 

1 Текстильні наноматеріали, отримані на основі нановолокон 

2 Текстильні наноматеріали, модифіковані обробними нанопрепаратами 

3 Текстильні наноматеріали, наповнені наночастинками 

4 Текстильні матеріали з нанопокриттям 

5 Інтерактивні (розумні) текстильні наноматеріали різного цільового призначення 

6 Композиційні текстильні наноматеріали різного цільового призначення 
 

Таблиця 2 

Перелік обов’язкових компетентностей  

випускників університетів легкої промисловості та торгівлі України 

№ з/п Назва компетентності 

1 Вміння визначити волокнистий склад текстильного наноматеріалу 

2 
Вміння встановити спосіб виробництва текстильного наноматеріалу  

(тканий, нетканий, трикотажний) 

3 Вміння визначити спосіб оздоблення текстильного наноматеріалу 

4 Здатність визначити сферу застосування текстильного наноматеріалу 

 

Висновки 

В роботі подана класифікація основних напрямків розвитку наноосвіти в Україні та обґрунтовано 

доцільність визначення їх пріоритетних і стратегічних напрямків. Вивчена можливість розширення 

напрямків розвитку в Україні текстильної наноосвіти шляхом: оптимізації структури асортименту та 

властивостей окремих видів нанотекстилю і одягу, вдосконалення методів оцінки їх якості та безпечності, 

розширення сфери застосування. 

Обґрунтована доцільність уніфікації вимог до напрямків розвитку нанотехнологій, нанонауки і 

наноосвіти. Вивчено та обґрунтовано напрямки кадрового забезпечення розвитку наноосвіти в Україні 

шляхом організації відповідної підготовки фахівців у відповідних університетах Міністерства освіти та 

науки України. 

Вивчена та обґрунтована потреба розроблення в Україні теоретико-методичних засад формування 

текстильної наноосвіти. Обґрунтована доцільність створення спеціалізованих лабораторій для дослідження 

текстильних наноматеріалів інтерактивного призначення.  
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