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ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВАЮЧОГО КИЛИМКА З ТРИКОТАЖУ

Мета роботи – розробка асортименту дитячих іграшок з текстилю. Для реалізації поставленої мети
здійснено дизайн-проектування трикотажного розвиваючого килимка, вибір ігор для малюка та обрано види
сировини й переплетення для його виготовлення на в'язальному обладнанні. Досліджено зміни лінійних розмірів
розроблених зразків трикотажу після мокрих обробок, а також визначено їх релаксаційні характеристики.
Проаналізовано вимоги щодо створення дитячого розвиваючого килимка, розроблено його дизайн та
функціональні ігрові елементи, які сприяють розвитку дрібної моторики, слуху, зору, координації рухів та
сприйняттю кольорів дітей ясельного віку.
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властивості,  трикотаж кулірних переплетень.
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DESIGNING OF EDUCATIONAL RUG MADE OF KNITWEAR

The purpose is development of assortment of children's toys made of textiles. In order to achieve the goals set the designing of
knitted educational rug, games for a kid and types of textile and interweaving are selected for the production thereof on the knitting
machine. The requirements regarding the creation of a children's educational rug are analyzed, its design and functional game elements,
which contribute to the development of fine motor skills, sense of hearing and vision, motion coordination and color perception of toddlers.
The work includes the analysis of assortment of children's toys made of textiles. Types of textile toys and their effect on the harmonious
development of children of different age groups are described. Factors that have influence on children's knowledge of the world using a
textile toy are defined. In this regard, based on the analysis such natural raw materials as cotton and bamboo are proposed to make knitted
toys. The test samples of knitted fabrics are developed for the designing of functional elements of educational rug. Toys made of textiles
become dirty very quickly and deform when used. Therefore, the study of changes in the linear sizes of knitwear after washing and its
relaxation properties has important practical value. The study also established the influence of wet treatment on shape change of elements of
knitwear structure depending on type of interweaving and raw material, using an electron microscope. The results obtained allow to
establish industrial production of educational play rugs made of knitwear for toddlers.
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Вступ
Іграшки – це особливий вид непродовольчих товарів, призначений для розвитку та виховання дітей.

Вони сприяють їх розумовому та фізичному розвитку, допомагають пізнавати навколишній світ, привчають
до праці, формують характер. Для дітей гра має таке ж значення, яке для дорослої людини мають робота,
творча діяльність. Тому іграшки повинні відображати образи і події сучасності.

 Роль іграшок у вихованні дітей величезна. Але не можна розглядати значення іграшок у відриві від
вікових особливостей дітей. Діти різного віку різко відрізняються за рівнем свого розвитку, у них по різному
проявляються інтереси до оточуючих їх предметів та явищ. Вони з інтересом грають у ті іграшки та ігри, які
їм зрозумілі, тобто відповідають їх підготовленості.

За віковою ознакою іграшки поділяють на три основні групи: для дітей ясельного віку – до 3 років;
для дітей дошкільного віку – від 3 до 7 років та для дітей шкільного віку – від 7 до 17 років. В основу
класифікації іграшок за педагогічним призначенням покладено їх вплив на розумовий, фізичний та
естетичний розвиток дітей. Педагогічну цінність мають ті іграшки, які правильно підібрані з урахуванням
вікових можливостей, індивідуальних особливостей і схильностей дитини.  Зручним вважається вивчення
іграшок за матеріалом, з якого вони виготовлені. За цією ознакою іграшки поділяють на металеві,
пластикові, дерев'яні, гумові, м’яконабивні, керамічні.

Особливістю української народної іграшки є те, що її виготовляли з різних екологічно чистих
матеріалів, зокрема – це плетені з соломи, лози, трави, сиру, тіста, керамічні, дерев’яні, паперові, текстильні
іграшки. Українська народна іграшка має надзвичайно багату історію. Вона поєднала в собі усе: життя і побут
народу, звичаї, традиції та обряди. Зокрема українська лялька-мотанка була не просто іграшкою, а й оберегом,
який символізував неперервний зв’язок між поколіннями. Народна іграшка є культурною спадщиною подібно
рідної мови, казці, пісні. Народні іграшки тисячоліттями виховували дитину, вони перевірені дитячої любов'ю
до неї, дитячою грою. Дитина   буде відчувати власну етнічну приналежність. Найкраще дитину виховувати на
власному продукті, прививаючи любов до свого рідного. На рис. 1а представлено ляльки-мотанки, які були
розроблені та виготовлені на кафедрі технології трикотажного виробництва у рамках навчальної практики.

М’які іграшки, зокрема трикотажні, приємні на дотик. Такі іграшки є друзями, за допомогою яких
дитина пізнає світ. Фабричні м'які іграшки виготовляють за шаблоном. А ось авторські іграшки – унікальні.
Обличчя такої ляльки - це вже ювелірний виріб з особливим образом іграшки. Завдяки грі з ляльками у дітей
активно розвивається уява, пам'ять, мислення, комунікабельність, посидючість, відточується мовленнєва
функція, моторика, здатність до концентрації уваги й багато іншого. На кафедрі технології трикотажного
виробництва розроблені та виготовлені у рамках навчальної практики ляльки «Тільда», хлопчик та дівчинка
(рис. 1б). Краща іграшка для дитини – та, в яку вкладена часточка душі. Зроблена своїми руками іграшка
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надовго завоює серце малюка. Вона унікальна, такої більше ні в кого не буде. Це справжній скарб (рис. 1в).
Діти  обожнюють мультфільми і, безумовно, вони мріють дружити з улюбленими мультиплікаційними
героями. У рольовій грі дитина уявляє ту чи іншу ситуацію, наслідує дорослим, мультиплікаційним героям.
На  кафедрі технології трикотажного виробництва розроблено трикотажні іграшки – головні герої
мультиплікаційного фільму «Смешарики» (рис. 1г). Дитячі педагоги та психологи впевнені, що іграшки
повинні бути зроблені з натуральних матеріалів, тому що це має величезне значення для гармонійного
розвитку дитини, не кажучи вже про безпеку для здоров'я малюка. Людина, як дитя природи, відчуває себе
гармонійно в оточенні предметів з натуральних матеріалів. Від цього залежить і її психологічний стан.
Малюки пізнають світ, у першу чергу, за допомогою дотику. Чим різноманітніші поверхні і структури, тим
багатше уявлення дитини про навколишній світ. Слід також зазначити, що іграшки з еко-матеріалів, з
натуральним наповненням є безпечними і не завдають шкоди здоров'ю дитини [2].

                               а                                                            б                                                         в           г
Рис. 1. Трикотажні іграшки розроблені та виготовлені студентами на  кафедрі технології трикотажного виробництва

у рамках навчальної практики

Існують такі популярні торгові марки і виробники текстильних іграшок, як TinyLove (Ізраїль),
FisherPrice (США), Dwinguler (Південна Корея), Alzipmat (Корея), BrightStarts (Америка), Chicco (Італія),
Alexis (Польща), Babypol (Китай), Bambi (Китай), Babyfehn (Німеччина). Серед українських виробників
досить відомими є ТМ "Розумна іграшка", фабрика іграшок "Анна", ТМ "Левеня", ТМ "ФРЕЯ",
ТМ "Копица", ТМ "Гулівер-країна".

Постановка завдання
Розвивати дитину потрібно з перших років її життя. Саме тому все більшої популярності серед сучасних

мам і тат набувають дитячі розвиваючі килимки. Вони дають змогу не тільки захопити дитину цікавою грою, а й
розвинути моторику, вчать дітей розрізняти форми та колір і виконують безліч інших функцій.

Дитячі килимки допомагають створити унікальне середовище, в якій дитина може веселитися й
розвиватися. У першу чергу сприяють розвитку дрібної моторики завдяки тактильному контакту з
елементами на його поверхні або іграшками. До того ж килимки прикрашають у яскраві кольори, що
допомагає малюкам навчитися розрізняти відтінки, а малюнки та аплікації дозволяють їм познайомитися з
тваринами, морськими мешканцями і т.і. Створення безпечного середовища – це ще одна функція дитячого
килимка. Нетоксичні матеріали дозволяють дитині без шкоди для здоров'я повзати по килимку. Для дитини
розвиваючий килимок стане найбільшою і корисною іграшкою, яка ніколи не набридає, а для мами –
головним наочним посібником для занять з малюком. Коли дитина підросте і почне самостійно сидіти, вона
зможе з ним гратися без сторонньої допомоги. Яскраві аплікації і велика кількість всіляких елементів
займуть увагу дитини. Під час спільних занять необхідно показувати дитині, які дії можна робити з
предметами, розміщеними на килимку, і домагатися від нього виконання поставлених завдань.

Тому питання розробки трикотажного розвиваючого килимка з екологічно безпечної сировини є
актуальним і потребує з одного боку ретельного вивчення вимог, що висуваються до них, з іншого – дослідження
споживних властивостей трикотажних полотен, з яких виготовляються ігрові елементи розвиваючого килимка.

Результати та їх обговорення
Асортимент дитячих розвиваючих іграшок дуже різноманітний, тому що кожній дитині у певному

віці необхідні ті чи інші іграшки, які допоможуть їй розвиватися, пізнавати світ, думати, міркувати,
концентрувати  увагу,  запам’ятовувати тощо. Найбільш розповсюдженими розвиваючими іграшками з
текстилю є розвиваючі килимки, ляльки-рукавички, еко-іграшки, кубики, м’які іграшки, вальдорфські
пупси, а також іграшки  ручної роботи.

Для споживача важливим фактором при здійсненні вибору текстильної іграшки є вид текстильного
матеріалу, з якого її виготовлено. Екологічна іграшка безпечна для здоров'я дитини і довкілля. В'язане
полотно з натуральної пряжі приємне на дотик і розвиває тактильну чутливість малюка. Краще за все у
виробництві текстильних іграшок для дітей ясельного віку використовувати екологічно безпечні види
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сировини. Зокрема нами пропонується використати бамбукову та бавовняну пряжі.
Бамбукова пряжа має ряд позитивних властивостей, а саме: підвищена гігроскопічність, міцність,

теплозахисні, протиалергійні, бактерицидні властивості. Для фарбування бамбуковій пряжі потрібно на 15–
20% менше хімічних барвників, ніж для бавовни – бамбукове волокно краще абсорбує фарбу. Тканина з
бамбукової пряжі блищить, як шовк і м'якше бавовни [3].  Однак трикотажні полотна, виготовлені з
бамбукової пряжі, мають ряд недоліків, які у разі використання бавовняної пряжі проявляються у значно
меншій мірі. Зокрема це стосується зміни лінійних розмірів після мокрих обробок. Дана характеристика є
важливою для обраної асортиментної групи, оскільки дитячий килимок у процесі гри швидко забруднюється
і потребує багатократного прання. Значна деформація може призвести до втрати товарного вигляду виробу.

Для проведення досліджень впливу мокрих обробок на зміну лінійних розмірів по довжині та ширині
розроблено та виготовлено на плосков'язальному обладнанні зразки трикотажних полотен трьома
переплетеннями: гладь, ластик та комбіноване з бавовняної та бамбукової пряж. Зміну лінійних розмірів
встановлено у відповідності до стандартизованої методики [4]. Результати дослідження представлено в таблиці 1.

Для більш наочного ознайомлення з результатами досліджень нижче наведені діаграми зміни
лінійних розмірів дослідних зразків трикотажних полотен по ширині (рис. 2) та  довжині (рис. 3). Як видно з
діаграм, по ширині спостерігається притяжка в межах від 2,5% до 72,5%, а по довжині усадка – від 15% до
35%. Найменші відхилення у зразків комбінованого переплетення з бавовняної пряжі,а найбільші у зразків
переплетення ластик з бамбукової пряжі [5].

Таблиця 1
Параметри петельної структури дослідних зразків трикотажу та показники зміни лінійних розмірів

після прання
Бавовняна пряжа Бамбукова пряжа
вид переплетення вид переплетенняпараметри

структури гладь ластик комбіноване гладь ластик комбіноване
лінійна
густина Т,
текс

29×2×4 29×2×4 29×2×4 29×2×4 29×2×4 29×2×4

петельний
крок А, мм 2,86 2,5 2,86 2,86 2,5 2,86

висота
петельного
ряду В, мм

1,67 1,67 1,25 2 1,67 1,43

довжина
нитки в петлі
ℓ, мм

9,7 15,7 8 18,6 12,9 17,5 8,6 19,1

поверхнева
густина ms,
г/м2

512 859,6 849,2 543,6 869,6 796,4

зміна
лінійного
розміру по
ширині λш,%

-7,5 15 2,5 2,5 72,5 37,5

зміна
лінійного
розміру по
довжині
λд,%

-10 -20 -1,5 -15 -35 -27,5

Рис. 2. Зміна лінійного розміру дослідних зразків трикотажних
полотен по ширині

Рис. 3. Зміна лінійного розміру дослідних зразків трикотажних
полотен по довжині

Аналіз, представлених на рис. 2 та рис. 3 результатів досліджень, дозволяє зробити висновок про те,
що на зміну лінійних розмірів має суттєвий вплив як вид сировини, так і вид переплетення. Найменший
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ступінь усадки та притяжки спостерігається у зразків, вироблених кулірним переплетенням гладь.
У результаті аналізу з використанням електронного мікроскопу макроструктури дослідних зразків

трикотажу, виробленого з бамбукової пряжі виявлено, що у найменшій мірі зміна форми петель після
мокрих оброблень відбувається у разі їх вироблення кулірним переплетенням гладь. Результати дослідження
наведено у таблиці 2. Це слід врахувати при виборі виду переплетення для утворення структурних елементів
розвиваючого килимка.

Таблиця 2
Макрофотографії дослідних зразків трикотажу кулірних переплетень до та після мокрих оброблень

гладь ластик комбіноване
до
прання

після
прання

Важливою характеристикою стабільності лінійних розмірів під час експлуатації виробу є залишкова
частка релаксації деформації. ЇЇ величина свідчить про формостабільність виробу. Оскільки трикотажний
виріб під час його використання підлягає розтягуючим зусиллям, то важливо дослідити складові частки
релаксації деформації при навантаженні 6Н. Дослідження проведено у відповідності до стандартизованої
методики з використанням релаксометра типу «стійка» [6]. Як зазначалося вище, бамбукова пряжа є
екологічно безпечним видом сировини і доречним для використання у виготовленні виробів для дітей
ясельного віку. Тому релаксаційні характеристики досліджено саме для дослідних зразків, вироблених з
бамбукової пряжі переплетеннями гладь, ластик та комбіноване. Результати досліджень представлено у
таблиці 3.

Таблиця 3
Релаксаційні характеристики дослідних зразків трикотажу, вироблених з бамбукової пряжі

Складові частки релаксації деформації, %
по довжині по шириніВид

переплетення швидко-
оборотна,

ΔЕ1

повільно-
оборотна,

Δ Е2

залишкова,
Δ Е3

швидко-
оборотна,

ΔЕ1

повільно-
оборотна,

Δ Е2

залишкова
,     Δ Е3

Гладь 0,63 0,21 0,16 0,63 0,14 0,23
Ластик 0,63 0,12 0,24 0,34 0,23 0,42
Комбіноване 0,62 0,16 0,22 0,36 0,3 0,34

Результати досліджень деформаційних характеристик свідчать про те, що найменший ступінь
деформації при розтягуванні як по довжині, так і по ширині мають зразки, вироблені переплетенням гладь, а
найбільший – вироблені ластиком. Показники релаксації деформації, а саме частка залишкової деформації,
свідчать про те, що найбільшою формостійкістю характеризуються зразки трикотажу, вироблені
переплетенням гладь, найменшою – ластиком.

На підставі одержаних результатів досліджень для виготовлення функціональних елементів
розвиваючого килимка нами обрано структуру переплетення гладь та у якості сировини рекомендується
обрати бамбукову пряжу. Після здійснення вибору виду сировини та переплетення для формування деталей
текстильного килимка можна перейти безпосереднього до його дизайн-проектування. Дизайн-проектування
передбачає наступні етапи.

Перший етап – підготовчий. На даному етапі необхідно:
Проаналізувати вимоги щодо розробки дизайну килимка та проектування розвиваючих ігор. При

розробці дизайну килимка нами враховано наступні критерії:
Якість матеріалу. Килимок має бути приємним на дотик і не подразнювати очі. Відомі виробники

використовують у створенні продукції тільки м'які, безпечні і рекомендовані екологами матеріали.
Натуральні компоненти не роблять шкоди пізнавати світ малюкові. Екологічна іграшка безпечна для
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здоров'я дитини і довкілля, в'язане полотно з натуральної пряжі приємне на дотик і розвиває тактильну
чутливість малюка, краще за все обирати більш екологічну пряжу, тому я обрала бамбукову.

Особливості нанесення малюнків і фактура. Бажано, використовувати різну фактуру. Так дитині
буде набагато цікавіше гратися. Що стосується нанесених зображень, то вони не повинні бути яскравими і
агресивними. Очі дитини тільки-тільки починають бачити навколишній світ. А надто агресивні зображення
можуть завдати певної шкоди не лише очам, а й психіці малюка. Нами обрано чотири кольори ніжних
відтінків:м'ятний, кораловий, рожевий і фіалковий.

Великі елементи. На килимку знаходиться безліч елементів, що сприяють розвитку. Однак батькам
треба враховувати не кількість брязкалець, шнурків, кишеньок та інших фішок, а їх габарити. Тому, усі
елементи мають бути великого розміру й міцно та надійно закріплені на поверхні виробу.

Компактність. Розвиваючий килимок має бути компактним й складатися на випадок, якщо є
бажання взяти його на природу або у подорож. Коли на вулиці гарна погода, дитина може грати на свіжому
повітрі. Нами розроблено килимок розміром 55×77 см, який не буде займати багато місця.

Наявність вільних зон. Килимок для малюків ясельної вікової групи не повинен бути переповнений
розважальними та розвиваючими елементами. Психологи та дослідники рекомендують брати продукцію з
наявністю вільних зон. Вони необхідні для того, щоб малюк спокійно грав там, складав свої дрібнички і
просто міг спокійно відпочивати. У випадку, якщо дитина захоче просто полежати або посидіти, килимок
можна перегорнути на іншу сторону з гладкою поверхнею без розвиваючих елементів .

Зробити малюнок ігрового полотна, з огляду на всі декоративні додаткові елементи і розвиваючі деталі.
Підібрати пряжу. При виборі пряжі, важливо враховувати її гіпоалергенність, вона повинна бути не

тільки приємна на дотик, але і не викликати подразнень на ніжній шкірі дитини. Не варто забувати про
наповнювач типу «поролон» або «синтепон», які дозволять дитині грати на теплому і м'якому полотні.

підготувати всі необхідні інструменти і фурнітуру: ножиці, голки, нитки, аплікації, фантики,
ґудзики, стрічки, замочки-блискавки, липку стрічку, шнурки, намистини і т.д.

Другий етап – робота з текстильним матеріалом. Ігровий килимок складається з двох основних
частин - лицьова і зворотна сторони. Визначившись з полотном, формою і розмірами елементів виробу,
виконуємо розкрій трикотажного полотна. Слід звернути увагу на якість оформлення країв килимка. Він має
бути ретельно оброблений для уникнення розпуску петельної структури.

Третій етап – робота з декоративними елементами. Обрані аплікації мають бути надійно пришитими до
основного полотна килимка. Це також стосується фурнітури та іграшок, що обрані у якості декоративних ігрових
елементів. У ході декорування полотна особливо важливо стежити за тим, щоб елементи були міцно прикріплені.

Четвертий етап – завершальний, на якому відбувається з'єднання лицьової та зворотної частин
килимка. Для того, щоб килимок був м'яким, необхідно вкласти між шарами м'який та пружний матеріал
типу «поролон» або «синтепон» [7].

Рис. 4. Зовнішній вигляд розробленого дитячого розвиваючого килимка

Опис виробу. З урахуванням вимог, що висуваються до текстильних розвиваючих іграшок, нами
розроблено наступний дизайн дитячого розвиваючого килимка (рис. 4). Для створення даного килимка
використано екологічну бамбукову пряжу чотирьох кольорів: м'ята, персик, корал і фіалка. Лицьова
поверхня поділена на різні зони  для розвиваючих ігор. Це чотири різнокольорові квадрати та шість
прямокутників. Опис кожної з функціональних частин представлено у таблиці 4. Інша сторона килимка
представляє собою гладке полотно для відпочинку дитини. Для м'якості та об'єму у якості наповнювача між
шарами використано нетканий матеріал типу «синтепон». Усі ділянки і бокові частини оброблено
трикотажною тасьмою м'ятного кольору. Розвиваючий килимок призначений для дітей ясельної вікової
групи від 1 до 3 років. Розмір килимка 55×77 см.



Technical sciences ISSN 2307-5732

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 2, 2018 (259)90

Таблиця 4
Опис функціональних зон розвиваючого килимка з трикотажу
«Шнурівка».
Пришиваються кільця і в них
заводиться яскравий шнурок.
Дитина вчиться попадати в
отвори і зав'язувати шнурок на
бантик.

«Застібки»
З яскравих стрічок
робимо ремінці для
застібок. Дитині
потрібно докласти
більше зусиль і
кмітливості ніж в інших
завданнях, щоб
розкрити їх.

«Геометричні фігури».
З різнокольорової тасьми-
липучки вирізаються
геометричні фігури: квадрати,
трикутники, кола і
пришиваються до основи. Це
дозволяє вивчити різні
геометричні форми і
навчитися розрізняти
предмети за розміром і
кольором.

«Прищіпки»
На широку стрічку
чіпляються
різнокольорові
прищіпки, можна
вирізати маленькі
картинки і чіпляти їх.

«Ґудзики»
З різнокольорової резинки
робимо петельки для ґудзиків,
щоб дитина вчилася розстібати
і застібати. Незвичайна форма
ґудзиків із зображенням замку,
сукні, подарунка і торта
розвине уяву дитини.

«Фрукти»
Використовуємо
термоаплікацію, шнурок
і різнокольорові ґудзики
у вигляді яблук і
полуниць. Ґудзики
можна пересувати по
шнурку, рахувати і
називати де який фрукт.

«Блискавка»
Використовуємо
термоаплікацію і блискавку,
щоб дитина разом з
мультиплікаційними героями
«фіксиками» навчалася
розстібати. Для більшої
цікавості всередину можна
покласти що-небудь не велике,
а дитина буде шукати.

«Метелики»
Різнобарвні ґудзики
метелики пришиваємо в
хаотичному порядку
поруч з
термоаплікацією. Ми
залишаємо вільну зону
для творчості. Дитина
разом з мамою зможе
додати щось своє.

Висновки
На підставі проведеного аналізу критеріїв, яким має відповідати дитячий розвиваючий килимок з

текстилю, здійснено його дизайн-проектування, вибір ігор для малюка та обрано види сировини й
переплетення для його виготовлення на в'язальному обладнанні. Запропоновано функціональні ігрові
елементи, які сприяють розвитку дрібної моторики, слуху, зору, координації рухів та сприйняттю кольорів
дітей ясельного віку.

Іграшки з текстилю швидко забруднюються та під час використання деформуються. Тому важливе
практичне значення для виготовлення розвиваючого трикотажного килимка мають проведені у роботі
дослідження показників зміни лінійних розмірів після прання та релаксаційних характеристик розроблених
зразків трикотажних полотен. З використанням електронного мікроскопу встановлено вплив мокрих
обробок на зміну форми елементів структури трикотажу в залежності від виду переплетення та сировини. У
ході проведених досліджень виявлено, що найбільш формостабільною є структура трикотажу переплетення
гладь, виробленого з бамбукової пряжі. Одержані результати досліджень та запропонований алгоритм
дизайн-проектування дозволяють налагодити промислове виробництво розвиваючих ігрових килимків з
трикотажу для дітей ясельного віку.
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