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Київський національний університет технологій та дизайну 

Мета і завдання. Метою дослідження є удосконалення дизайн-проектування 

одягу для собак малих порід та визначення принципів класифікації одягу для собак. 

Для досягнення поставленої мети проведено аналіз асортименту сучасного одягу собак 

малих порід стосовно їх комплектності та художньо-конструктивних рішень.  

Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом є дизайн-проектування одягу для 

собак малих порід. Предметом є асортимент та композиційно-конструктивні рішення 

одягу для собак малих порід. 

Методи та засоби дослідження. У роботі використано традиційні та сучасні 

методи дослідження. принципи і методи систематизованого аналізу, експериментальні і 

статистичні методи отримання і обробки інформації. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. В роботі 

виявлено, структуровано та систематизовано різновиди сучасного асортименту одягу 

для собак малих порід та розроблено його розширену класифікацію. Практичне 

значення полягає у використанні отриманих результатів в процесі проектування даних 

видів одягу та забезпечує, в подальшому, автоматизацію процесу дизайн-проектування 

нових моделей. 

Результати дослідження. На сьогодні все більшого поширення серед людей, 

особливо тих, що проживають у великих містах, в якості домашніх улюбленців 

набувають собаки малих порід. В основному, це обумовлено особливістю умов 

проживання, зокрема відносно невеликими житловими площами. І оскільки такі собаки 

часто примхливі та дуже піддаються впливу температурних факторів та погоди, одяг 

для них є важливою і часто дуже необхідною частиною спорядження для вигулу. Одяг 

для таких порід собак сьогодні стоїть в одному ряду з повідком та нашийником.  

Основною задачею процесу проектування одягу для собак є розробка таких 

композиційно-конструктивно та технологічних рішень, які відповідають всім вимогам, 

що висуваються, і враховують всю інформацію про призначення та умови експлуатації. 

На жаль, на сьогодні майже відсутні наукові дослідження щодо проектування одягу для 

собак, з урахування особливостей породи, віку, кліматичних умов тощо. Ветеринари 

стверджують, що собакам одяг просто необхідний, особливо в холодні дні, оскільки 

вони, як і люди, хворіють на застуду. Мініатюрні породи потребують особливого 

догляду, через те, що невеликі розміри й вага собаки прискорюють всі обмінні процеси 

в організмі, внаслідок чого самостійно контролювати теплообмін вони не можуть. 

В ході вивчення та аналізу літературних джерел було з‘ясовано, що одяг для 

собак сьогодні класифікують за різними ознаками: стать (жіночий, чоловічий), розмір 

(маленький, середній, великий), порода собаки (чихуахуа, шпіц, пудель тощо), вид за 

функціональним призначенням (теплий; водонепроникний; демісезонний; літній; 

робочий; лікувально-захисний; декоративний). На основі проведених досліджень 

визначено, що в залежності від типів шерсті деякі собаки потребують додаткового 

одягу у різні пори року задля уникнення переохолодження, забруднення шерсті та 

інших проблем. Так зимовий одяг захищає тварину від зимових морозів і вітрів, літній 
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одяг є гарним захистом від комах (у тому числі смертельно небезпечних кліщів) та 

перегріву тварини, демісезонний – слугує захистом шерсті собаки від рясних дощів або 

мокрого снігу, лікувально-захисний одяг використовується для захисту від мікробів та 

інфекції, декоративний – джинси, кофтинки, сорочки, сукні – вид одягу, який не несе 

особливого функціонального сенсу. З метою розробки узагальненої класифікації 

асортименту та типових конструктивних рішень сучасного одягу для собак малих порід 

було проведено дослідження асортименту даних виробів. Для цього було 

проаналізовано інформацію виробників та продавців одягу для собак в мережі Інтернет, 

як найбільший осередок його пропозиції та збуту. На основі проведеного аналізу було 

розроблено узагальнену класифікацію одягу для собак малих порід (рис.). 

 
Рисунок – Узагальнена класифікації асортименту та типових конструктивних рішень сучасного 

одягу для собак малих порід 

 

Висновки. На основі теоретичних досліджень вивчено сучасний стан 

асортименту одягу для собак малих порід, проаналізовано існуючі різновиди даних 

виробів. За результатами досліджень запропоновано узагальнену класифікацію одягу 

для собак малих порід для використання її в процесі проектування нових моделей. 
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