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Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених. В збірнику наведено актуальні 

питання з технології,  екологічності,  дизайну і експертизи текстилю і 

підвищення конкурентоспроможності текстильних виробів. Матеріали 

надруковано мовою оригіналу.  

Запропоновані матеріали представляють інтерес та можуть бути корисними 

студентам для опанування навчальними дисциплінами та спеціалістам, що 

працюють в галузі виробництва та експертизи текстильних матеріалів і виробів 

легкої промисловості.  
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