ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЛЕГКОЇ
ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
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Знайдіть себе, будьте сані собою
й запам’ятайте, що інших пшких,
як Ви, не існує в усьому біш ну світі.
Оскільки у Вашій особі в світі

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОПЙ ТА ДИЗАЙНУ

з'явлю ся щось нове, радійте цьану.
Здобудьте максимуму від того,
що надано Вам природою.

Легка
.
промисловість

Врешті-решт, мистецтво ШаМара ЄрьряпеАп
автобіографічне.
лтіїний pftht&nop
Це - самовираження.
Ви можете співати лише свою пісню
й малювати тільки свій малюнок світу.
Вам необхідно бути такими,
якими роблять Вас досвід, оточення
й спадковість.
Чи краще, чи гірше - як Вам пощастить,
проте маєте самі зростити свій власний сад.
Краще чи гірше у Вас вийде, проте маєте
зіграти на власному інструменті
власну партію у загальному оркестрі життя...
Вдало віддзеркалилась порушена тема у поетичному творі:

Если ты не сосна на вершине хол ма,
Ивой скромною будь над ручиїм.
Серебристою ивой в зеленых лугах
Иль цветущим кустарникам п<х) окнам.

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ
ВИДАЄТЬСЯ 3 1960 р.
З (227)
липень — вересень
20 11

Голова Редакційної колегії
М ЕДВЕДЕВ Ю.С.

Заступник голови Редакційної колегії
ЗВЯГІНЦЕВ Ю.В.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Березненко М.П., д-р техн. наук
Головко Д.Б., канд. техн. наук
Гончаров Ю.В., д-р екон. наук
Гречан А.П., д-р екон. наук
Ермолаева Т.О., магістр економіки

Каль не.можешь кустам, будь густою травой
Вдаль дороги,-ласкающей путника мор;
Кали щукой не.можешь так будь окунькам.
Самым юркам в глубинах прозрачных озер.

та управління бізнесом
(головний редактор)
Єфіменко 0.1.
Коновал В.П., д-р техн. наук
Крисько В.П., канд. техн. наук
Кудряшов В.П., д-р екон. наук
Ліщук В.І., канд. техн. наук

На борту нужен только один капитан.
Но и юнге, и боцману хватит забот.
Чтоб сквозь г/юзы судьбы пересечь океан.
Должен каждый исполнить свой далг.

Міміношвілі Г.М. (відповідальний секретар)
Ноговіцин О.В., д-р техн. наук

Пусть не солнцем ты будешь, а малой звездой.
Узкой тропкой вдали от ши/юких (Ь/юг.
Не цени ни побед, пи потерь, только будь
Воплощением дара, что дал тебе Вог.

Омельченко В.Д., канд. техн. наук
Половніков І.І., д-р техн. наук
Прохорова I.A., д-р техн. наук
Скірко Ю.І., д-р екон. наук
Столяров В.Ф., д-р екон. наук
Хомяк О.М., д-р техн. наук

Дуглас Меллок

S kS S H L . a=S$3Er&
_

нокяикпяьки запнсыияоигоди редакції.

е Мтнпромполттики Укра.ни

Й ГЖ ГЖ р «

КНУТД
Реєстраційне свідоцтво
Серія НВ Ш4443 від 01.08,2000 р.

Журнал ноже публікувати матеріали.
Шдповідальша^за достовірність
і зміст матеріалів несуть автори.

Чурсіна Л.А., д-р техн. наук

— "ЛЗаввЯIg-"B

Вул. Шота Руставелі — Еспланадна, 1 5 - 1 6 .
Моб. т е л , (0 6 7 ) 4 0 9 -10 -2 7
E -m ail: Cbti.ua@ om ail.com . leoprom @ svitonline.com
Комп'ютерна верстка фірми AT «Укртехнінформ»
Передплатний індекс журналу — 74278

Наша а д р е с а в Ін те р н е ті: W W W .L P R O M . K I E V .u a

НАУКОВИЙ ПОШУК
18

Каодаш О.В.

27

Данилкович А.Г.. Ліщук В.І.. Хлєбнікова Н.Б.

ЗО

Попов В.П.. Слізков А.М.

32

Олійникова В.В.. Бабич А.І.. Вуштей О.А.

34

Олійникова В.В.. Луканюк Я.С.. Бабич А.І.. В уш тєй П А

;

і!

« У

Синтез краси та користі в дизайні корсетних виробів - життєво важлива необхідність

Проблема поліпшення гідрофобних властивостей ворсового шкіряного і хутрового матеріалів

Сучасні тенденції в текстильному машинобудуванні

До питання про будову і особливості структури полімерів з підвищеною термостійкістю

Дослідження впливу НВЧ-енергії на експлуатаційні властивості матеріалів
С та тті рубрики « НАУКОВИЙ ПОШ УК» затверджено д о друку
Вченою Радою КНУТД 28.09.20 И р.

