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В даний час дослідженням в області проектування одягу для вагітних 
присвячений цілий ряд робіт, однак найбільш обговорюваним є питання 
проектування багатофункціональної одягу для майбутніх мам з урахуванням 
принципів трансформації [1, 2]. І це є логічним, враховуючи що період 
вагітності охоплює як мінімум три сезони, а купувати одяг різного сезонного 
призначення, що відповідає фізіологічним особливостям тіла жінки, для 
більшості споживачів досить проблематично з точки зору співвідношення 
матеріальних витрат і реального терміну експлуатації виробу. Проте далеко 
не всі аспекти створення одягу для вагітних досліджені. В бажанні науковців 
і виробників підвищини функціональність одягу подовжуючи його життєвий 
цикл, мало уваги приділяється завданню створення ергономічного і водночас 
психологічно комфортного одягу для жінок, які чекають дитину та 
перебувають в особливому психоемоційному стані, що є актуальним. 

В останні роки різко змінилося уявлення про те, як повинна виглядати 
вагітна жінка, адже акцент материнства зміщується від суто фізіологічного в 
проекцію фомування внутрішнього психоемоційного особистісного стану. 
Сучасна вагітна не хоче ховати свій стан під складками безформного одягу, 
адже радість материнства осяює майбутню маму зсередини, надає їй 
особливий шарм і загадковість, тому цим періодом варто насолоджуватись. 

Емоційний дизайн – це дизайн, який дозволяє спроектувати вироби, що 
викликають у споживача певні емоції, наприклад, задоволення, радість, 
насолоду [3]. Одними із можливих технічних засобів формування емоційного 
враження від одягу є його композиція (трансформація), колірне рішення і 
оздоблення. 

Відомо, що головні вимоги з боку споживачів пред'являються до якості 
матеріалу і конструкції виробів. Основний принцип підбору – зручність і 
безпечність впливу на розвиток майбутньої дитини. Матеріали – тільки м'які, 
еластичні, гігієнічні і гіпоалергенні, природнього походження з невеликим 
додаванням штучних волокон. Використовуються такі тканини, як 
трикотажне полотно, джерсі, бавовна, льон, шовк, сітка, еластична джинсова 
тканина і вельвет, і навіть еластичний атлас. Тканина повинна огортати 
фігуру, бути приємною на дотик і «вміти» мінятися разом з формою тіла 
вагітної. 

В основі формоутворення одягу для жінок в даний період лежить 
можливість деформації конструкції виробів в області талії, де зміни в 
параметрах є найзначнішими. Найбільш розповсюджені конструкції брюк 
для вагітних передбачають вставки із еластичних матеріалів, що охоплють та 
підтримують живіт. Фасони блуз, світерів, суконь і тунік та інших видів 
легкого плечового одягу є надзвичайно різноманітними, та часто в області 
грудей передбачають потайні тасьми-блискавки в членуваннях, що 
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дозволяють викристовувати цей одяг для годування немовля. Для 
прохолодної погоди найкраще підійдуть різноманітні кардігани і жилети. 
Найбільш вдалим рішеням трансформації зимових та демісезонних курток є 
наявність спеціальної вертикальної вставки на живіт, яка оснащена тасьмами-
блискавками, а після вагітності легко відстібається, дозволяючи 
використовувати куртку вподальшому [2]. 

Оздоблення одягу є ключовим фактором у формуванні естетичного 
сприйняття одягу, розміщення акцентів, завершеності образу. Зазвичай одяг 
для вагітних оздоблюється за рахунок викоритсання вставок із матеріалів  
контрасних кольорів, елестичного мережива, сітки, бісеру, а також 
використання різноманітних друкованих принтів, що є розповсюдженою 
модною тенденцією. 

Психологи наголошують, що любов до дитини як одна із умов 
ефективного здійснення батьківства відіграє значну роль у розвитку та 
становленні майбутньої особистості. Таким чином, безумовна любов до 
дитини виступає основою успішної реалізації батьківства. Саме одним з 
проявів любові до своєї ще ненародженої дитини можна сприймати вибір 
одягу для вагітних з яскравими "мультяшними " принтами чи веселими 
написами, що акцентує особливий статус жінки та покращує її емоційний 
стан. Зазвичай такий принт розміщують на трикотажних футболках чи 
туніках. Такий одяг часто використовують в сімейних фотосесіях, що 
дозволяють закарбувати в памяті емоційні складові періоду очікування появи 
бажаного малюка, та є сьогодні надзвичайно актуальні. Однак обмежень в 
застосуванні не існує, як не існує і єдиної думки про гардероб вагітної жінки.  

Період вагітності лише девять місяців, він буває фізично і психологічно 
непростим, тому головне завдання дизайну одягу для вагітної жінки – це 
забезпечити комфорт і зручність, підняти емоційний стан та впевненість 
вагітної, підкреслити неповторну чарівність і жіночність фігури, що 
змінюється із розвитком нового життя. 
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