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Мета і завдання. Вивчення історії виникнення жіночих накидок, первинного 

призначення, форми одягу та її трансформації у сучасні види і стилістичні образи шляхом 

проведення ретроспективного аналізу. 

Об'єкт дослідження – процес проектування ансамблю модного жіночого одягу у 

романтичному стилі.  

Предмет дослідження – художньо-композиційні рішення складних форм накидок, 

характерні у різні історичні періоди часу. 

Методи та засоби дослідження. Дослідження базується на використанні таких 

загально-наукових методів як літературно-аналітичного; історіографічного аналізу 

зображень жіночих накидок, що є прототипами сучасному кейп; візуально-аналітичного 

методу для аналізу різноманіття форм, конструктивних рішень та оздоблення. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Наукова 

новизна роботи полягає в отриманні результатів наукового ретроспективного аналізу 

жіночих накидок, спрямованих на розширення бази передпроектних дизайнерських 

досліджень. Виділено провідні структурні елементи та запропоновано художньо-

композиційне рішення моделі жіночого кейп для ансамблю модного жіночого одягу у 

романтичному стилі. 

Результати дослідження.  

Жіночий гардероб постійно поповнюється новими оригінальними моделями. Велика 

їх частина є поєднанням звичних для нас речей один з одним, в результаті чого з'являються 

несподівані відкриття. Модний фаворит сучасної моди – давно забутий кейп. 

Історія моди знає чимало прикладів, коли схожі, споріднені речі в різні періоди і в 

різних регіонах позначалися різними назвами. До одягу такого роду можна віднести і кейп, 

найближчими родичами якого є плащ і накидка [1].  

Цей предмет гардероба налічує багато сотень років, а першоджерелом вважають 

улюблений одяг древніх греків. Кейп з'явилися в середньовічній Англії, в ті часи англійські 

лицарі, неодмінно брали з собою в походи довгу накидку з вовни з глибоким капюшоном, що 

зав'язувалася навколо шиї і захищала від несприятливої погоди, і нерідко слугувала ковдрою. 

Такі ж накидки носили ченці і мандрівники. В XVI  ст для зручності користування їздячи 

верхи на конях, у захисній мантії з'явилися прорізи для рук і додаткові зав'язки на грудях, що 

значно підвищило практичність одягу. У Вікторіанську епоху (1837—1901) такі накидки 

отримали назву «кейп» і стали «уніформою» майже всіх родів військ Британської імперії [1, 

2], а також перейшли у жіночий гардероб. 

Різні народи називали одяг такого роду на свій лад, наприклад, бурнус (фр. Burnous) - 

це плащ з капюшоном з грубої вовняної тканини, частіше білого кольору, що накидався на 

плечі, у арабів і берберів; бурка – плащ білого, чорного або бурого кольору, зроблений з 

повсті, поширений у народів Кавказу; салоп – верхній жіночий одяг у вигляді широкої довгої 

накидки з пелериною і прорізами для рук або короткими рукавами в Західній Європі і в Росії 

в кінці XІІI століття. З середини ХІХ ст. були відомі і інші назви верхніх накидок-плащів, як 

тальма, ротонда, капот. У дам вищого світу кейп шився з дорогих розкішних тканин, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1837
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901


Сучасні матеріали і технології виробництва виробів  
широкого вжитку та спеціального призначення 

Художнє моделювання костюма 

 

345 

декорувалися вишивкою, бахромою, коштовностями, підбивався хутром, його накидали 

зверху на вечірню сукню (рис. 1).  

На сьогоднішній день "Кейп" (англ. Сape - мис, плащ, накидка, капюшон, пелерина) - 

різновид верхнього одягу, накидка без рукавів і пройм вільного (зазвичай трапецевидного) 

крою, із застібкою або без, і має отвори для рук. Основною особливістю, що відрізняє кейп 

від пончо і пелерин – це чітко сконструйована лінія плечей [1, 2].  

 

     
Костюм вікінгів,  

VIII- XI ст 
Візантія, XIV - XV века Росія, кінець ХІІІ 

ст, "салоп" 
Франція, 1857 Америка, 1890. 

Рисунок 1 – Деякі приклади модних кейп від середньовіччя до ХІХ ст 

 
В 1960-ті кейп знову став культовою річчю завдяки П'єру Кардену і Оззі Кларк, що 

тріумфально повернули його на модний олімп, і кожна друга дівчина мріяла про яскравий 
укорочений кейп. Тепер популярність таких накидок знову почала зростати, а різноманіття 
сучасних моделей необмежене певним стилем. У колекції 2011 року відразу декілька брендів 
– Chloe і Alexander Wang – запропонували кейп в якості модної верхньої частини одягу, а до 
2018 року він став одним з найактуальніших трендів. Різні бренди, такі, як Gareth Pugh, 
Marni, D & G, Jason Wu, Louis Vuitton's, Christian Dior, Alexander Wang, Michael Kors, Rebecca 
Minkoff, Fendi  і багато інших пропонують свої розробки кейп. 

Відповідно до своїх вподобань можна зупинити свій вибір на строгому стилі ділового 
одягу, спортивному крої або моделі молодіжного романтичного характеру. Сучасні фасони 
кейп не обмежуються плащем і пальто, а знайшли своє продовження в таких варіантах 
жіночого одягу як кейп - жакет, кейп - комбінезон, сукня - кейп, світер-кейп [1-3]. 

 

     
Рисунок 2 – Сучасні фасони модних укорочених кейп 
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Висновки. Проведений історіографічний аналіз жіночих накидок дозволив визначити 

їх походження та еволюцію, фасони, призначення та оздоблення. Встановлено, що моделі 

кейп є на сьогоднішній день є фаворитами модних модіумів, різноманітні за стилем, а тому 

дозволяють доповнити будь-який образ кожної сучасної жінки, водночас підкресливши її 

вишуканий стиль. За результатами досліджень запропоновано художньо-композиційне 

рішення моделі кейп для ансамблю модного жіночого одягу у романтичному стилі. 
Ключові слова. Кейп, накидка, верхній жіночий одяг. 
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