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Анотація: В статті розглянуто шляхи удосконалення процесу 

проектування дитячого одягу для ролерів-початківців за рахунок 

впровадження сучасних дизайн-технологій з метою підвищення 

конкурентоспроможності майбутнього виробу. Використання таких 

інструментів ергономічного дизайну як «дизайн-дослідження» та 

«дизайн-концепція», а також іх гармонійне впровадження в типовий 

процес проектування з метою його удосконалення дозволить 

отримати одяг з розширеними функціональними мо:JІСЛивостями. З 

застосуванням такого підходу до проектування авторами було 

розроблено конструктивно-технологічне рішення дитячого одягу для 

ролерів-початківців з елементами трансформаціі; що дозволило 

забезпечити наступні функції- захисну та міжрозмірної адаптації 

Ключові слова: дизайн-дослідження, дизайн-концепція, дитячий 

одяг, проектування одягу, трансформація, міжрозмірна 

трансформація. 

Постановка проблеми. Сучасний процес проектування 

швейних виробів та новітні технології виготовлення дозволяють 

отримувати високояюсю продукти виробництва, що є 

передумовою існування конкуренції на світовому ринку. 

Зважаючи на таке конкурентоспроможний товар повинен мати 

привабливіші цінові та пецінові якості за аналогічну продукцію 

конкурентів [2]. 

1 ©Омельченко Г. В. 
2 © Колосніченко М. В. 
3 ©Донченко С. В. 
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Типовий процес проектування дитячого одягу складається 

з наступних стадій та етапів, які представлено на рисунку 1. 
Завдяки такій організаційній структурі процесу, продукт 

проектування вдається достатньо естетичним, надійним, 

ергономічним в аспектах антропометрії, гігієнічності та 

психофізіології. Але він не володіє унікальними якостями, які б 

робили його привабливішим для споживача за аналоги 

конкурентІВ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці 

протягом багатьох років працюють над вдосконаленням процесу 

проектування дитячого одягу. Вагомий внесок у теорію і 
. . 

практику проектування дитячого одягу внесли таю вчею як: 

Коблякова Є.Б., Шершньова Л. П., Бескоровайная Г. Л., 

Назарчук Л. В., Проданчук І. В., Баранова Т.М. [5, 7] та інші. 
Але їх праці присвячено безпосередньо процесу конструювання 

. . . 
одягу на основІ результатІВ досЛІджень антропометричних, 

морфологічних характеристик тіла дитини та трансформації 
. . 

певних елементІВ в одязІ. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 

удосконалення процесу проектування дитячого одягу за рахунок 

застосування 

проведення 

сучасних 

апробації 

передових дизайн технологій та 

такого впровадження в процес 
. . . 

проектування дитячого одягу для ролерІВ-початювцІВ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення 

виробів, які за своїми властивостями перевершували б всі інші 

аналоги ринку можливо шляхом застосування на стадії 

проектування методу ергономІчного дизайну, який дозволяє 

виявити потреби користувачІВ ще на еташ допроектних 

досЛІджень. 

Тому авторами пропонується вдосконалити існуючу схему 

проектування дитячого одягу (рис. 1) шляхом введення до її 

структури на стадії «Технічного завдання» етапу «Дизайн

дослідження» та на стадії «Технічної пропозиції» етапу 

«Дизайн-концепції» (рис. 2). 
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Рис. 1 - Структурна схема процесу проектування дитячого одягу 
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Запропоновані етапи є ІНструментами, ЯКІ 

використовуються сьогодні у промисловому дизайні, для якого 

характерна залученням дизайнерів на ранній стадії. У цьому 

варіанті проектування здійснюється повний дизайнерський цикл 

від народження ідеї до її втілення [ 6]. 
Основною метою етапу «дизайн-дослідження» є 

виявлення явних та скритих споживчих вимог до предмету 

проектування. 

При проведенНІ дизайн-дослідження стосовно 

застосування одягу для ролерів-початківців було виявлено 

наступне: побутовий одяг, який використовують ПІД час 
. . 

навчання катанню на роликах не має захисту на дшянках тша, 
. . . 

що зазнають ударних навантажень ПІД час падІНь, яКІ не 

захищені засобами індивідуального захисту, а спеціальний одяг, 

який здатний вирішити цю проблему не задовольняє споживачів 

цІНовими та утилітарними характеристиками. Також 
. . 

встановлено, що вІк, в якому споживачІ починають навчатися 

катанню на роликах становить в більшості- 4-5 років. 
За результатами проведених дизайн-досліджень було 

розроблено вимоги до одягу для ролерів-початківців [ 4] та на їх 
основі було сформульовано технічне завдання до розробки. 

Основна мета етапу «дизайн -концепції» - є пошук шляхів 

вирішення встановлених вимог в рамках заявлених цілей. 

На даному етапі процесу проектування авторами, з метою 

підвищення конкурентоспроможності побутового одягу, який 

застосовується, було запропоновано розширити його 

функціональні можливості в аспекті захисту від больових 

відчуттів під час падіння та міжрозмірної адаптації для вікового 

діапазону 4-5 років. 
Забезпечити багатофункціональність одягу можливо 

шляхом застосування принциПІв трансформації [1]. Тому 
. . 

авторами проведено аналІз щодо можливосТІ застосування 

елементів трансформації в конструкції дитячого одягу для 

ролерів-початківців. Для забезпечення захисної функції 
. . . . . 

розглянуто ІснуючІ конструктивно-технолоГІчНІ рІшення 

елементІВ одягу, яКІ здатНІ утримувати амортизаційні 
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прокладки. Характеристика конструктивно-технологічних 

рішень цих елементів представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Аналіз існуючих варіантів елементів одягу, які здатні утримувати 

амортизаційніпрокладки 

Зовнішній вигляд 

елементів 

184 

1 

Внутрішня 

кишеня 

Графічне зображення 

конструкції елементів 

2 

Недоліки при 

використанні в 

побутовому 

одязі 

з 

Не естетичний 

вигляд при 

використанні 

кишенідля 

зберігання 

предметів 

меншої 

об'ємної 

формита 

розмірів; 

незручність у 

використанні 

підчас 

вийманнята 

вкладання 

захисного 

елементу 

(виріб 

необхідно 

зняти, щоб 

вкласти 

елемент, а потім 

одягти) 
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1 

Накладна об'ємна 

кишеня-книжка 

", 

Нез'ємна 

амортизаційна 

прокладка 

2 

Продовження таблиці 1 

з 

Можливість 

негативної 

суб'єктивної 

оцінки 

естетичності 

зовнішнього 

виду кишені 

споживачем 

Неможливість 

використання в 

якості кишені 

побутового 

одягу 

В результаТІ анашзу авторами було прийнято рІшення 
. . . 

застосувати конструкЦІю кишею-книжки на деталях штаюв, яка 

забезпечує можливість трансформації цього елементу одягу в 

захисний, при розміщенні в ньому об'ємної амортизаційної 

прокладки або шляхом виймання останньої - в елемент одягу 

побутового призначення для зберігання та транспортування 

власних речей. 
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Конструкція дитячого одягу для ролерів-початківців 

повинна забезпечувати правильну посадку на тілі споживача і 

залишатись в правильному положеню протягом усього часу 

експлуатації незалежно від умов навколишнього середовища, 

рухів та положення споживача, що також є необхідною умовою 
. . . . 

утримання захисних елементІВ на вІДповІДних мІсцях. 

Тому за попередніми дослідженнями [З] було встановлено 

розмірні ознаки типових фігур дітей, які є найбільш 

наближеними до найбільш поширених розмірних ознак дітей у 

віці 4-5 років, серед діапазону дошкільної вікової групи (3-6,6 
років) приведеного в чинних антропометричних стандартах 

(табл. 2, 3), що дало можливість визначити межі міжрозмірної 
трансформації (табл. 4). 

Таблиця 2 

Фрагмент ОСТ 17-66-88 з ведучими розмірними характеристиками 
типових фігур дівчаток 

Повнотна група Перша 

Вікова група 
Обхват грудей ІІІ 52 56 бО 

Обхват талії 48 51 54 

98 98 

104 104 
Дошкільна 

Зріст 
(3,0 - 6,5) 

110 110 110 

116 116 
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Таблиця З 

Фрагмент ОСТ 17-67-88 з ведучими розмірними характеристиками 
типових фігур хлопчиків 

Повнотна група Перша 

Вікова група Обхват грудей ІІІ 52 56 60 
Обхват талії 48 51 54 

98 98 
Дошкільна (З,О 104 104 104 

Зріст - 6,5) 110 110 
116 116 

Примітка. Жирною рамкою обведені типові фігури, на які 

проектується виріб масового виробництва. Сірим кольором виділені 

типові фігури характеристики, яких найбільш наближені до розмірних 

ознака дітей у віці 4-5 років за результатами проведених досліджень. 

~ 
!; 
~ 
~ 

:::: 
~ :::: 
~ 
~ 
~ 

):::: 
:::: 
= ~ ro 
u 
р., 

V 
~ 

~ 

Таблиця 4 
Результати визначення різниці показників ведучих розмірних 

характеристик типових фігур дітей 4-5 років 

Розмірні ознаки 
Значення, см 

Різниця, см 
min шах 

Обхват грудей третій (ОгІІІ) 52 56 4 

Обхват талії (От) 48 51 з 

Обхват стегон (Об) 59,5 6З,5 4 
Зріст (Р) 104 110 6 

Обхват грудей третій (ОгІІІ) 56 60 4 

Обхват талії (От) 51 54 з 

Обхват стегон (Об) 60,6 64,6 4 
Зріст (Р) 104 110 6 

Обхват грудей третій (ОгІІІ) 52 60 8 
Обхват талії (От) 48 54 6 
Обхват стегон (Об) 59,5 64,6 5,1 

Зріст (Р) 104 110 6 
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Проведений аналІз Існуючих конструктивно-

технологічних рішень елементів одягу, які дозволяють йому 

трансформуватися по об'єму, відповідно до попередньо 

встановлених меж (табл. 4), дозволив отримати варіанти, які 
можна впровадити в конструкЦІю дитячого одягу з метою 

забезпечення міжрозмірної трансформації (рис. 3). 

Варіант І Варіант 2 Варіант 3 Вар іант 4 Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 

фі ксуючий елемент фіксуІQЧи~ елемент фіксуючи й елемент фіксуючий елемент фіксуюч ий елемент фіксуючий елемент фіксуючий елемент 
шнур іЕІ~ хл~<сти~ з конта~ою тасьма-блискавка хnястики з кноnками кноnки еластичний матерІал еластична тасьма 

TaCDMOIO 

Рис. З. -Вигляд функціональних елементів одягу для об 'ємної 

трансформації 

Для обрання раціонального варіанту було обрано критерії 

оцінки та проведено експертну оцінку (табл. 5). 

Таблиця 5 
Результати експертної оцінки існуючих 

конструктивно-технологічних рішень (рис.З) 

Експертна оцінка споживачів в балах (тах З) 

Критерії g, ...... g,C'l g,M g,"i" g,ІГ) g,\0 g,r--
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Зміна 
естетичного 

2 2 з 2 з з з вигляду під час 
експлуатації 

Тривалість 
якісної 
експлуатації 2 1 2 2 з з з 
елементів 
фіксації 
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За результатом експертної оцінки для дитячих штанів 

було обрано варіант з застосуванням еластичної трикотажної 

вставки, оскільки він є найбільш технологічним та найменш 

матеріалоємним, а для куртки варіант з застібками-блискавками 

з міркувань естетичної доцільності та можливості забезпечувати 

дискретну деформацію. 

Результат аналізу існуючих конструктивно-технологічних 

рішень елементів одягу, які дозволяють йому трансформуватися 

по довжині показано на рис. 4. Для обрання раціонального 
варіанту було розроблено критерії оцшки та проведено 

експертну оцінку (табл. 6). 
Варіант 1 Варіант 2 Варіант З 

фіксуючий елемент фі ксуючий елемент фіксуючий елемент 
тасьма-блискавка кноп ки кулі ски 

Рис. 4. -Вигляд функціональних елементів одягу 
для трансформації по дов:жині 

Таблиця 6 
Результати експертної оцінки варіантів існуючих конструктивно

технологічних рішень (рис.4) 

Експертна оцінка споживачів в 

Критерії оцінювання 
балах (шах З) 

Варіант Варіант Варіант 
1 2 з 

Складність виготовлення 2 1 з 

Відповідність модним тенденціям з 2 1 
Можливість самовільного 
роз' єднання фіксуючих елементів з 1 з 
під час експлуатації 
Можливість трансформації в 

з 1 2 
інший вид одягу 

Можливість розташування 
елементу-трансформації в різних з з 1 
місцях основної деталі 
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в результаТІ проведених досшджень розроблено 
. . 

конструктивно-технолоГІчне рІшення дитячого одягу для 

ролерів-початківців з елементами трансформації, які здатні 

забезпечити розширення функціональних можливостей 

побутового одягу (рис. 5). 

Елемент для уrрнм~ншt 

U~tорПІЗ іІUі іі ІІОЇ ІІ р<.'КІІІІЩ;Л 

(з а..'(UС І! і JІаіQ!ІL'lt:из~іксуючuмІІ 
Є'ЛСМСІ!1і\ЩІ у ВІІ ГШІдІ XO~t)TI I K I B 

'J зuсrібк~.чн 11 ~ п і uк і.гн.ШІ) 

E.Jн::мc ttr дшt ,-рансформвuіі 

пооб'сму 

(ІІmІ.В....-а JС::.ІШСТІІ'НІОГО 

l'J:нl l<tmi!ЖHOIO MJІtepiaJty) 

tдварівІІ і з:tсrібІж 
1111 1'3CІo~ty -fin tt CКSI:I t..1') 

~ ~ 
Рис. 5. -Художньо-технічне оформлення зразка моделі одягу для 

ролерів-початків: 

а) вид спереду; б) вид ззаду 

Висновки. В результаТІ застосування методу 

ергономічного дизайну було розроблено проектне рІшення 

конкурентоспроможного побутового дитячого одягу з 

розширеними функціональними можливостями, що дозволяє 

використовувати даний виріб в якості побутового одягу (під час 

прогулянок) та захисного (під час навчання катанню на роликах) 

за рахунок нескладної трансформації його елементів. Для 

реалізації захисної функції в конструкцію дитячого одягу для 

ролерів було введено трансформівні елементи, що дають змогу 
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утимувати демпферні захисні прокладки,: об'ємні кишені та 

захисні накладки з фіксуючими елементами у вигляді хомутиків 

з застібками на півкільця та періодично настроченою тасьмою, 

що утворює петлі. Додатковою функцією є забезпечення 

міжрозмірної трансформації. З метою регулювання параметрів 

одягу за об'ємом було обрано такі трансформівні елементи: 

вставки з еластичного матерІалу; манжети та пояса з 

еластичною тасьмою; бантові склади з застібками блискавками, 

з метою регулювання параметрІВ одягу за довжиною 
. . 

подовжеНІ рукава, шлочка та спинка куртки та дворІВнева 

застібка -блискавка. 

Перспективи подальших досліджень. Передбачено 

подальшІ досшдження щодо застосування сучасних 

інструментів дизайн-проектування для розробки створення 
. . 
шших видІВ конкурентоспроможного одягу. 
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Аннотация 

Омельченко А. В., Колосниченко М. В., Донченко С. В. 

Повьzшение конкурентоспособности детской одеж:дьz для 

начинающих роллеров путем применения методов зргономичного 

дизайна. В статье рассмотреньz пути усовершенствования процесса 

проектирования детской одеждьz для начинающих роллеров за счет 

внедрения современньzх дизайн-технологий с целью повьzшения 

конкурентоспособности будущего изделия. Использование таких 

инструментов зргономического дизайна, как «дизайн-исследования» и 

«дизайн-концепция», а также их гармоничное внедрение в типичньzй 

процесс проектирования с целью его усовершенствования, позволит 

получить одежду с расширенньzми функциональньzми 

возможностями. С применением такого подхода к проектированию 

авторами бьzло разработана конструктивно-технологическое 

решение детской одеждьz для начинающих роллеров с злементами 

трансформации, что позволило обеспечить следующие функции -
защитную и межразмерной адаптации. 

Ключевьzе слова: дизайн-исследование, 

детская одежда, проектирование одеждьz, 

межразмерная трансформация. 

Abstract 

дизайн-концепция, 

трансформация, 

Oтelcheпko G. V., Kolosпicheпko М. V., Doпcheпko S. V. 
Iтproviпg the coтpetitiveпess of childreп 's clothes for roller skatiпg Ьу 
applyiпg еrgопотіс desigп тethod. This article jиstifies the ways of 
iтproviпg the childreп 's clothes for roller skatiпg desigп process throиgh 
the iпtrodиctioп ofтodern desigп techпologies. lt has Ьееп dопе to iтprove 
the coтpetitiveпess of fиtиre prodиcts. The иsіпg sиch еrgопотіс desigп 
tools as "desigп research" апd "desigп сопсерt", апd their hаrтопіоиs 
iпtrodиctioп іп а typical process of desigпiпg, іп order to iтprove it, is 
iтportaпt for gettiпg clothes with advaпced fипctioпality. This desigп 

approach allowed the aиthors to desigп а coпstrиctive-techпological 

solиtioп of childreп's clothes for roller skatiпg with traпsforтatioп 

eleтeпts. lt таdе the followiпg fипсtіопs possible: protective fипсtіоп апd 
betweeпsized adaptive fипсtіоп. 

Kev words: desigп research, desigп сопсерt, childreп's clothes, 
clothiпg desigп, traпsforтatioп, betweeпsized traпsforтatioп. 
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