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Мета і завдання. Проаналізувати український ринок дитячого одягу, модні 

тенденції 2018 року та розробка зручної, повсякденної колекції дитячого трикотажного 

одягу на основі дослідження казкової героїки.  

Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження є процес дизайн-

проектування дитячої колекції одягу, яка спроектована на тематику дитячого 

мультсеріалу «My Little Pony». Предметом дослідження є верхній трикотажний одяг 

для дітей.  

Методи та засоби дослідження. У роботі використовується метод аналізу та 

синтезу літератури в області  модних тенденцій українського дитячого одягу 2018 року. 

Системно – структурний  аналіз на матеріально –  конструктивному, колористичному 

рівні  композиції костюма відповідно до обраної  казкової героїки.  

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Створення  

ескізного ряду моделей колекції одягу на основі елементів казкової героїки  

мультсеріалу «My Little Pony» та розробка  дитячої колекції одягу. 

Результати дослідження. Останні декілька років дитяча Fashion-индустрия  

розвивається дуже стрімко, нарівні з одягом для дорослих. Якщо раніше на перший 

план виходили зручність та практичність одягу то зараз стає саме естетичний вигляд.  

Тому дизайнери намагаються створити якомога більше різноманітних моделей одягу 

щоб задовольнити потреби маленьких модників. Як завжди перевагу серед різноманіття 

тканин віддають саме трикотажу. Кольорова гама цього року увібрала в  себе усі 

кольори, менше за все використовують пісочні та темно сині та темно фіолетові 

кольори. У моді актуальний стиль  мілітарі, готовий одяг декорують металізованими 

стрічками, шкірою, мереживом, ґудзиками, та заклепками. 

 

   
Рисунок 1 - Колекція бренду 

GRUSHA 

Рисунок 2 - Колекція бренду 

Miss DM 

Рисунок 3 - Колекція бренду 

NADEZDINA 

 

У березні цього року пройшов перший  показ Junior Fashion Week, засновницею 

якого є Наталя Коваленко. У показі  приймало участь троє українських брендів таких як 

GRUSHA, дизайнер  якого є київський кутюр‘є Олександр Груша (Ежевскій), (рис.1), 

Miss DM  (рис.2) та NADEZDINA, дизайнер Нателла Надєждіна  (рис. 3). Вони 
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створили одяг для дітей від 0 до 16 роки. Дизайнери доповнили свої  колекцію 

вбранням для матусь, які гармонічно виглядали поряд з юними моделями. 

До створення колекції мене спонукало бажання створити щось зручне та 

повсякденне, але в якому діти переносилися б у свій світ мрій. Тому джерелом  

натхнення для мене стали основні образи з дитячого мультсеріалу «My Little Pony». 

(рис. 4 та рис.5). 

 

  
Рисунок 4 Рисунок 5 

 

Для втілення колекції в життя я планую використовувати пряжу на основі 

натуральних волокон таких як бавовна, бамбук, соя. Кольорова гама  складається в 

основі з жовтого, помаранчевого, рожевого, блакитного, фіолетового кольорів. 

Головним переплетенням буде гладь і ластик 1+1, допоміжними стануть різновиди 

комбінованих і ажурних переплетень. Допоміжним матеріалом для створення 

декоративних елементів є фетр. Спосіб виготовлення  деталей одягу напіврегулярний. 

 

     
Рисунок 6 - Ескізи колекції дитячого одягу 

 

Висновки. Проведено аналіз українського ринку дитячого одягу та досліджено 

модні тенденції 2018 року. Розроблено ескізний ряд моделей колекції одягу на основі 

елементів казкової героїки  мультсеріалу «My Little Pony» та спроектовано технологію 

дитячої колекції одягу (Рис.6). 
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