
Сучасні матеріали і технології виробництва виробів  
широкого вжитку та спеціального призначення 

Ергономіка і проектування одягу 

 

147 

УДК 687.1. 636.765 

 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ ДЛЯ СОБАК  

Студ. А.А. Балян, гр. БШМК-15  

Науковий керівник доц. І.В. Васильєва 

Київський національний університет технологій та дизайну 

 

Мета і завдання. Метою дослідження є аналіз особливостей дизайн-проектування 

одягу для собак малих порід та удосконалення класифікації одягу для собак. Для 

досягнення поставленої мети проведено аналіз асортименту сучасного одягу собак малих 

порід стосовно їх композиційних, художньо-конструктивних та колористичних рішень.  

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

собак малих порід. Предметом є асортимент, композиційні, художньо-конструктивні та 

колористичні  рішення одягу для собак малих порід.  

Методи та засоби дослідження. У роботі використано метод системно-

структурного аналізу. При проведені наукових досліджень використано сучасні методи 

літературно-аналітичного, візуально-аналітичного і морфологічного аналізу. Для обробки 

результатів досліджень застосовано системно-структурний та статистичний аналіз, які 

дозволяють проводити дослідження форми одягу для собак малих порід на різних рівнях 

(декоративному, конструктивному, колористичному).  

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. В ході 

дослідження було виявлено, структуровано та систематизовано різновиди сучасного 

асортименту одягу для собак малих порід та розроблено його розширену класифікацію з 

урахуванням композиційно-конструктивних та художньо-декоративних рішень, 

матеріалів, з яких виготовляється такий одяг, а також, порід собак, які його потребують. 

Практичне значення полягає у використанні отриманих результатів в процесі дизайн-

проектування асортименту одягу для собак. 

Результати дослідження. Мода – це поняття, яке має право на існування не лише 

в житті людини. Сьогодні свій гардероб також можуть мати і наші хатні улюбленці. 

Першими, хто спеціалізувався на пошитті одягу для чотирилапих були французи. Як 

показав аналіз літературних джерел, ними ще в 1792 році було засновано першу фірму по 

виготовленню одягу для собак GOYARD та відкрито перший Будинок Моделей такого 

одягу у Парижі. У ХІХ столітті побачила світ перша книга про одяг для собак, в якій 

йшлася мова про те, що гардероб собаки повинен складатися з: повсякденного костюму 

для прогулянок і відвідувань, вечірнього туалету, костюму для подорожей та вбрання для 

пляжу і купання. У 20–30-і роки ХХ століття по всьому цивілізованому світу почали 

відкриватися салони готового одягу для собак, в яких можна було одразу приміряти 

обновку на тваринку. Найчастіше за все, в таких магазинах було представлено лише одяг 

для мініатюрних порід собак, але з часом набула поширення також мода одягати і 

великих чотирилапих улюбленців. 

На даний момент мода стильно одягати своїх улюбленців знаходиться на вершині 

популярності. В Україні цей тренд також стрімко набирає обертів. Проте, лідерство за 

кількістю магазинів з одягом для собак та салонів краси для тварин зараз по праву 

належить Японії. 

В ході дослідження під час вивчення та аналізу літературних джерел було 

встановлено, що одяг для собак має власну класифікацію за такими критеріями: стать 

(для кобелів, для сук), розмір (маленький, середній, великий), порода собак (чихуахуа, 

шпіц, пудель, болонка тощо), вид за призначенням (водонепроникний, робочий, 
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лікувальний, захисний, повсякденний, святковий тощо) та сезон (зимовий, літній, 

демісезонний тощо).  

При цьому, під час опитування споживачів було визначено, що до одягу для собак 

пред’являються традиційні вимоги, але з деякими уточненнями. На думку споживачів, 

найвпливовішими показниками на процес проектування одягу для собак є ергономічні 

вимоги. Наступним став показник гігієнічності, далі – експлуатаційний. На четвертому за 

важливістю місці опинився показник естетичний, на п’ятому – показники 

технологічності, і останній – економічний показник. 

Також у процесі дослідження було встановлено, що більшість власників собак не 

використовують велику кількість елементів гардеробу. 55% процентів опитаних 

споживачів мають тільки найнеобхідніше, 45%÷40% – одягають своїх домашніх 

улюбленців лише у зимовий час, а 35% – у демісезонний. Проте 25% опитаних одягають 

своїх тваринок протягом усього року. 

За результати дослідження було встановлено, що найпопулярнішими елементами 

гардеробу собак є дощовик та жилет (95%), зимовий комбінезон (85%), пильники (80%), 

футболки та кофти (75%), попони (65%), демісезонні комбінезони (60%). Рідше в 

гардеробі собак можна знайти домашні халати (40%), літні комбінезони (25%), зимові 

(20%) та літні (10%) шапочки. 

На основі проведених досліджень визначено, що найпопулярнішими кольорами 

одягу для собак є яскраві кольори, такі як: жовтий, червоний та зелений. 70% опитуваних 

обрали саме їх. Популярним є, також, синій колір. Його обрали 65% респондентів.  

Визначено, також, що 45% власників собак обирають одяг з мінімальною кількістю 

оздоблення, 35% купують одяг з оздобленням лише в декоративних цілях, а 

прихильниками рясного оздоблення є всього лише 20% опитуваних.  

Висновки. За результатами проведеного дослідження, встановлено, що одяг для 

тварин повинен виготовлятися з натуральних матеріалів високої якості. При цьому, 

матеріали повинні містити у своєму складі достатньо еластичних волокон, для того, щоб 

в процесі експлуатації одяг для собак міг достатньо розтягуватися і не заважати 

комфортному руху кінцівок тварини. При цьому слід уникати дрібної пластикової 

фурнітури, яка вільно звисає за для безпечності тварини. Для собак з довгою шерстю слід 

проектувати одяг напівприлеглого силуету без використання жорсткої еластичної тасьми 

та застібки на тасьму-блискавку.  

Ключові слова: одяг для собак, собаки малих порід, класифікація одягу для собак, 

проектування одягу. 
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