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УДК 687.13:001.891 

АНАЛІЗ ФОРМИ ТА КОНСТРУКТИВНОГО УСТРОЮ 

КАПЮШОНІВ У ДИТЯЧОМУ ОДЯЗІ 
О.Ю.КОЖЕЛЯНКА, Н.В. САДРЕТДІНОВА 

Київський національний університет технологій та дизайну  
 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин стан вітчизняних 

підприємств легкої промисловості залежить від розвитку споживчого ринку 

України. Жорсткі умови конкурентної боротьби вимагають швидкої реакції 

підприємств на зміни ринкової кон’юнктури. Виграють ті, хто здатен в 

короткі строки випускати та реалізовувати високоякісну та 

конкурентоспроможну продукцію. Тому найважливішими завданнями на 

сьогодні є, поряд з покращенням якості продукції, створення таких умов 

проектування та впровадження у виробництво нових моделей одягу, при 

яких мінімізуються строки “від задуму – до споживача”. Оскільки етап 

розробки конструкції одягу є одним з найбільш трудомістким, важливим 

завданням науковців є створення інформаційних баз даних для цілей 

конструювання. 

Тому метою нашої роботи було виконати порівняльний аналіз 

конструктивних рішень капюшонів дитячих курток та оцінити їх з точки зору 

зручності побудови та комфортності в експлуатації. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані та 

вирішені наступні завдання: 

 визначення форми капюшонів у дитячому одязі;  

 формування вихідних даних для побудови капюшонів; 

 побудова конструкцій за різними розрахунково-графічними 

методиками; 

 аналіз конструктивних рішень та виготовлення макету. 

За формою капюшони можуть бути малооб'ємними або об'ємними, з 

одним швом або з двома, а так само безліч моделей розроблених на основі 

цих базових видів. 

До базових форм капюшонів відносяться: 

– класична форма (без заходу на застібку). Такі капюшони 

прикріплюються до спортивних куртки, вітрівки, толстовки, легким 

сорочкам. У дитячому і спортивному варіантах можливо протягування 

куліски по краю виробу. Такі капюшони можуть бути як вшивним, так і 

пристібаються на кнопки, ґудзики або тасьму-блискавку; 

– шоломоподібна капюшон. Надійний капюшон з заходом на застібку. 

Така конструкція використовується при пошитті теплих зимових і осінніх 

курток, а також дитячого одягу; 

– комір-капюшон суцільнокрійний з пілочкою, але існують і вшивні 

варіанти таких капюшонів. 
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Основними вихідними даними для побудови капюшонів являються такі 

розмірні ознаки: Огол – обхват голови, lг.п – довжина горловини пілочки та lг.cп 

– довжина горловини спинки з кресленика, а також припуски до  висоти 1,0-

10,0 см та до ширини капюшона 0,0-5,0 см. 

Кресленики конструкції капюшонів класичної та шоломоподібного 

капюшона у дитячому одязі за різними методиками приведено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Капюшон: а, б – методика ЦОТШЛ; ЦРМ, в, г – методика з Інтернет-ресурсу; 
д, е – методика Мюллера 

 

Аналіз існуючих методик побудови ЦРМ (м. Київ), ЦОТЛШ (м. 

Москва), Мюллер та син, ЕМКО СЄВ та інтернет-видання показав, що вони 

подібні і відрізняються переважно видами розрахункових формул та 

елементами графічних прийомів побудови креслення конструкції. В той же 

час, отримана в результаті побудови конструкція має деякі відмінності. В 

залежності від особливості моделі капюшон може бути вшивним під комір 

або оформляти горловину самостійно. Аналізуючи конструкції на рисунку 1 

бачимо, що а, б має маленький підйом лінії вшивання в горловину, в, г – 

середній, д, е – порівняно високий. Відомо, що висоти підйому визначають 

висоту стояка коміру чи капюшону. Тому а, б, в, г можна рекомендувати для 

оформлення горловини з коміром, д, е – без коміру. 

Отже, проаналізовані конструкції відповідають вимогам 

ергономічності та можуть застосовуватися для виготовлення дитячого одягу 

із врахуванням вище визначених рекомендацій. 
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