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Модний дитячий одяг це не лише одяг із якісних тканин та із яскравим 

оздобленням. Сьогодні майже у кожній колекції дизайнери пропонують 

дитячий одяг точно такий, як у батьків, тобто маленькі копії одягу мами чи 

тата. Такі образи отримали назву «сімейний лук». І тому сьогодні дитяча 

мода не сильно відрізняється від моди для дорослих. В основі модного образу 

для сучасного юного модника лежать такі стилі, як мілітарі, кежуал, оверсайз 

[1]. Тобто все те, що є популярним у дорослому жіночому та чоловічому 

одязі. Актуальними в асортименті маленьких модників будуть речі в стилі 

унісекс, куртки, пальто та штани прикрашені накладними кишенями, 

ґудзиками, для дівчаток також актуальними є сукні [1]. 

Аналіз модних тенденцій дозволив виявити, що у дитячій моді, так як і 

в моді для дорослих, визначаються деякі колірні рішення в одязі, які будуть 

актуальні в 2019-2020 рр., а це наступні кольори: марсал, сірий, чорний, 

попелястий, карамельний, бежевий, сливовий і всі їх відтінки.  

Однак модний дитячий одяг, що відповідає останнім модним 

тенденціям не завжди є практичними для дитини, зручним та таким, що 

задовольняє і малечу і батьків. Тому було проведено анкетне опитування 

24 батьків хлопчиків та дівчаток щодо бажаних модних тенденцій та 

практичності у дитячому одязі. Результати опитування представленні в 

табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Результати анкетного опитування батьків щодо модних тенденцій 

та практичності в дитячій моді 
1. Якому стилю Ви надаєте перевагу при виборі дитячого одягу? 

Класичний Кежуел, змішаний Спортивний 
14% 36% 50% 

2. Чи до вподоби Вам стиль оверсайз (вільний, об’ємний одяг) у дитячому одязі? 
Так Ні Можливо 
68% 17% 17% 

3. Якій застібці Ви б надали перевагу у дитячому одязі? 
Тасьма-блискавка Кнопки Гачок Ґудзики 

84% 6% 2% 4% 
4. Якій тканині Ви надаєте перевагу обираючи одяг для дітей? 

Чисто натуральна або із незначними 
домішками 

Синтетична або напівсинтетична 

100% 0% 
5. Чи доцільно використовувати тасьму блискавку як елемент оздоблення? 

Так, це стильно і оригінально Ні, це не практично 
58% 42% 

6. Чи вважаєте доцільним використання нашивок та значків для оздоблення дитячого 
одягу? 

Так Ні У помірній кількості 
48% 21% 31% 
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У результат опитування встановлено, що найбільш привабливими 

стилями у дитячому одязі є спортивний, йому надали перевагу 50 % 

опитаних та стиль кежуел, що подобається 36 % батьків. Більшості батьків 

(68 %) подобається стиль оверсайз, оскільки такий одяг в дитячому гардеробі 

дозволяє заощадити кошти батьків за рахунок того, що вільна річ виглядає 

стильно і може носитися на один-два сезони довше ніж річ придбана за 

розміром дитини. Батьки одноголосно стверджують, що тканина для 

виготовлення дитячого одягу повинна бути натуральною або із незначними 

домішками. Найбільш зручною застібкою для дитячого одягу 84 % опитаних 

вважають тасьму блискавку, а 58 % хочуть бачити її у оздобленні дитячого 

одягу. Що стосується оздоблення, то 48 % опитаних вбачають доцільним 

використання нашивок та значків у дитячому одязі, а 31 % батьків 

допускають їх використання у помірній кількості. 

Надихнувшись результатами дослідження, сучасними напрямками 

моди та поєднавши дорослу моду із дитячими речами створено колекцію під 

девізом «Мoda par udulte (мода по дорослому)». Колекція складається із двох 

ансамблів для хлопчиків та трьох ансамблів для дівчат віком 5-6 років 

(рис. 1).  
 

     
Ансамбль № 1 Ансамбль № 2 Ансамбль № 3 Ансамбль № 4 Ансамбль № 5 

Рис. 1. Колекція ансамблів під девізом «Мода по дорослому» 

 

Кожен ансамбль колекції містить легкий одяг та верхній. Цікавинкою 

легкого одягу є трикотажні сорочки оздоблені для дівчат чорним шифоном, а 

для хлопчиків – чорною із металом тасьмою блискавкою. Верхній одяг у 

вигляді курток-косух, що виготовлені із штучної замші сірого та бежевого 

кольору, також оздоблено тасьмою блискавкою. Два ансамблі розробленої 

колекції дитячого одягу доповнено пальтами із напіввовняної пальтової 

тканини сірого та бежевого кольорів. 
Апробацію колекції було виконано шляхом анкетування батьків із 

представленням їм фотозображень ансамблів колекції. Результати 
опитування представлені у табл. 2. 

Як показали результати опитування 92 % батьків сподобалась 
використана кольорова гамма для дитячого одягу, і вони обрали б її для своєї 
дитини. Усі 100% опитаних вважають розроблений одяг досить вільним і 
комфортним для дитини.  
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Таблиця 2 – Результати апробації колекції ансамблів 
1. Чи обрали б Ви таку кольорову гамму одягу для своєї дитини? 

Так, вважаю її модною і практичною Ні, не вважаю її модною і практичною 
92% 8% 

2. Які з наведених ансамблів Ви б обрали для своєї дитини? 
Ансамбль № 1 Ансамбль № 2 Ансамбль № 3 Ансамбль № 4 Ансамбль № 5 

16% 24% 19% 30% 11% 
3. Чи вважаєте Ви даний одяг комфортним для дітей? 

Так, одяг досить вільний і комфортний Ні, одяг занадто вільний і незручний 
100% 0% 

4. Які доповнення, на Вашу думку, будуть доречними для наведених ансамблів? 
Сумочка Кепі Хустинка Рюкзак Окуляри Ремені Шапка 

17% 29% 4% 13% 21% 8% 8% 

 
Також батькам було запропоновано обрати ансамбль колекції, який за 

своїм художньо-композиційним рішенням їм найбільше сподобався. Так, 

найбільш привабливим і модним, на думку батьків, є ансамбль одягу для 

хлопчика № 4, йому віддали перевагу 30 % опитаних. Ансамблю хлопчачого 

одягу № 2 віддали перевагу 24 % батьків, а ансамблю для дівчинки № 3 – 

19 % опитаних. Найменше батькам сподобались ансамблі для дівчаток № 1, 

де легким одягом є сорочка і шорти, та № 5, де легким одягом є сукня. 

Бажаним доповненням до ансамблів розробленої колекції під девізом 

«Мoda par udulte» 29 % опитаних бачать кепі, 21 % – модні сонцезахисні 

окуляри, 17 % – сумочку модної форми. 

Удосконаливши розроблені ансамблі колекції бажаними доповненнями 

їх було представлено на конкурсі молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля - 

2019» та отримано перше призове місце у номінації «Власний погляд». 

Виходячи із результатів апробації на конкурсі дизайнерів одягу та 

батьками дітей 5-6 років, можна зробити висновок, що розроблена колекція 

дитячого одягу під девізом «Мoda par udulte» є оригінальною, художньо-

довершеною, конкурентно спроможною та доцільною у повсякденному 

використанні. 
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