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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО 

АНСАМБЛЮ З ЕФЕКТОМ ДЕГРАДЕ 
А. Ю. СТАНКО, О. М. ЛУЩЕВСЬКА 

Хмельницький національнай університет 
 

Для сучасного дизайнера одним із основних завдань є застосування 

досягнень науки, техніки та мистецтва для створення вишуканого 

стилю.Оздоблення ж на сьогоднішній день дає можливість значно розширити 

асортимент швейних виробів, адже завдяки різноманітним видам оздоблення 

можна надати привабливості та новизни старим речам, або ж створити 

ексклюзивний виріб. 

З метою розроблення авторського ансамблю жіночого одягу святкового 

призначення потрібно дослідити, які оздоблення найчастіше сьогодні 

використовуються. Для цього проведено аналіз моделей суконь та жакетів 

використовуючи фото із показів таких Будинків моди як: Alexis Mabille, 

Chanel, Christian Dior, Elie Saab, Givenchу, Valentino, D&G, Just Cavalli. Для 

дослідження обрано два часові періоди: з 2010 року по 2014 рік та з 2015 

року по 2018 рік [1]. 
 

Таблиця 1 – Результати дослідження частоти зустрічності видів оздоблення 
сучасного жіночого одягу 

Вид оздоблення 
Частота зустрічності, % 

2010-2014 рр. 2015-2018 рр. 

Принт 40 45 

Вишивка 32 23 

Аплікація 18 19 

Перфорація 5 7 

Нашивки 5 5 

Печворк 0 1 
 

У результаті дослідження встановлено, що провідним напрямком в 

області оздоблення жіночого одягу є використання принтів. Вироби оздоблені 

принтом виглядають дуже ефектно і можуть надати винятковість навіть 

найпростішим моделям одягу. 

На основі аналізу принтів тканин та оздоблень, що використані у 

моделях одягу модних Будинків у 2018-2019 рр. виявлено, що найбільш 

популярними принтами є флористичні, геометричні, клітинка, живопис, 

абстракція та ефект деграде [2]. Деграде – французьке слово, що означає 

плавний перехід від одного кольору до іншого. Особливо популярним ефект 

деграде був у 1970-х і 1990-х роках. Нещодавно він знову повернувся в 

тренди і займає лідируючі місця у всіх сферах індустрії краси: макіяжі губ в 

стилі омбре, фарбуванні волосся, манікюрі. Звичайно ж, настільки 

популярний принт не міг не надихнути модельєрів і дизайнерів на створення 

своїх нових колекцій. Зокрема модні Будинки Prada, Louis Vuitton, Givenchy, 

Alberta Ferretti, Badgley Mischka, Diane Von Furstenberg, Zac Posen, Marc 

Jacobs, Blumarine у останніх колекціях застосували ефект деграде для 
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оздоблення повсякденного та святкового одягу, взуття та аксесуарів [2, 3]. 

Результати проведеного дослідження надихнули на створення ескізу 

авторського ансамблю під девізом «Каттлея». Для даного авторського 

ансамблю джерелом творчості обрано орхідею сорту каттлея (рис.1, а), яка 

представляє собою неповторної форми квітку, із різьбленими бархатистими 

краями пелюсток, що мають забарвлення із плавним переходом одного 

кольору в інший. Тому доречним є застосування саме ефекту деграде для 

досягнення ідейного задуму та естетичності даного ансамблю (рис. 1, б). 
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Рис. 2. Виконання ефекту 

деграде на зразках матеріалу: 

а – зразок 1; б – зразок 2;  

в – зразок 3 

Рис. 1. Джерело творчості квітка сорту 

«каттлея» (а) та ескіз авторського ансамблю 

святкового жіночого одягу під девізом 

«Каттлея» (б) 
 

Для досягнення даної мети в програмі GIMP розроблено 3 варіанти 

градієнту для авторського ансамблю, які відрізняються кольоровим 

вирішенням та величиною розтяжки кольору. Наступним етапом було 

нанесення принту за допомогою сублімаційного друку на зразки матеріалу. 

Матеріалом для виготовлення ансамблю із принтом обрано синтетичну 

тканину габардин ніжно-молочного кольору. Зразки матеріалів із принтом 

деграде представлено на рис. 2. 

Для того, щоб визначити який із створених зразків із ефектом деграде 

найкраще відповідає художньому задуму та ескізу авторського ансамблю 
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було проведено експертне опитування за допомогою створеної анкети. 

Експертами виступали викладачі кафедри технологій і конструювання 

швейних виробів Хмельницького національного університету, що 

викладають дисципліни художнього спрямування та студенти-магістранти 

напряму «модельєр-конструктор». Загальне число експертів 10 осіб. 

За результатами оцінювання зразків встановлено, що зразок № 3 має 

високий рівень відповідності образному задуму ескізу ансамблю, йому 

надали перевагу 40 % опитаних. Зразок із ефектор деграде № 2, на думку 

33 % експертів, відповідає ескізу на достатньому рівні, а зразок № 1 

найменше відповідає ескізу, йому надали перевагу 27 % опитаних (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Середньоарифметичні бали візуального оцінювання зразків матеріалів 

із ефектом деграде (за п’ятибальною шкалою) 
 

Таким чином, використовуючи результати проведеного дослідження 

виготовлено авторський ансамбль святкового жіночого одягу з використанням 

ефекту деграде, який представлено на Всеукраїнському конкурсі молодих 

дизайнерів одягу «Барви Поділля 2019». Отримані результати дослідження 

щодо оздоблення сучасного жіночого одягу, можуть використовуватись 

виробниками модного одягу при створені промислових колекцій на 2020 рік. 
 

Література 
1. Станко А. Ю. Дослідження сучасних видів оздоблення з метою 

створення авторської колекції жіночого одягу / А. Ю. Станко, 

О. М. Лущевська // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і 

харчової промисловості : збірник тез доповідей Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 15-

16 листопада 2018 р. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – С.129-130. 

2. Elle. Модные показы осень-зима 2018-2019 Электронный ресурс: – 

Режим доступа: https://www.elle.ru/podium/osen-zima-2018-2019.  
3.  Vogue. Модные коллекции осень-зима 2018/2019. Электронный 

ресурс: – Режим доступа: https://www.vogue.ru/collection/autumn_winter2018 
/pre-fall/milan/. 
 
 
 

https://www.elle.ru/podium/osen-zima-2018-2019
https://www.vogue.ru/collection/autumn_winter2018

