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До ХХ століття питання гендеру в дитячій моді мало досить нейтральний 
характер. Але НТР XIX-ХХ ст. дозволили розширити асортиментні ряди не 
тільки одягу для дорослих, а і внести певні корективи у дитячий гардероб. 
Колосальні зміни XX століття запускають нову еру розвитку дитячої моди. В 
кінці XIX століття з’являються трикотажні вироби, спочатку у пляжних 
костюмах, що були доволі зручними і стали використовуватись для хлопчиків і 
дівчаток. На початку 1900 р. в’язаний трикотаж набуває великої популярності, 
завдяки цьому його стали використовувати для виготовлення дитячого одягу. У 
східній Епропі широкого попиту набули в’язані дитячі панталони, сорочки а 
також в’язане взуття для немовлят. 

На початку XX століття хлопчиків до двох років ще одягали в спіднички і 
сукні, але після 1914 р. їх замінили короткі штанці та комбінезони. Також 
переважали матроські костюмчики з прямими вільними за кроєм пальто і гетрами. 
Хлопчики від 2-4 років носили коротенькі панталони, що фіксувалися на резинках 
вище коліна та оброблялись оборкою по низу. Їх фасон нагадував трусики вже 
більш пізнього часу. У віці 10-12 років хлопчики одягали довгі (до щиколотки) білі 
мадаполамові кальсони [1]. Слід зазначити, що в деяких регіонах мода вдягати 
маленьких хлопчиків в сукні протрималася до 60-х років ХХ ст. 

Сукні для дівчаток від 1-4 років стали виготовляти за «американським» 
фасоном – спідниця в складку на невеликій кокетці. Він дав повну свободу 
рухів дитині та, завдяки своїй практичності, був популярний протягом довгого 
часу. Також у моді були фасони суконь для маленьких дівчаток, що шилися із 
заниженою талією, яку часто обробляли широкою муаровою стрічкою. 

Фасони для дівчаток від 10-14 років відрізнялися від жіночого одягу по 
довжині та кольору. Вони прикривали половину ікри. Дівочі сукні шилися в 
темно червоних тонах та в коричневій гамі. Дівчата не носили ажурних панчіх, 
а лише щільні, на підв’язках. Новим елементом моди для дівчаток стає 
капелюшок капор з волосистого фетру (гомеспуну) з оборкою із чорних пір’їн 
страуса та тафтяної стрічки того ж кольору. У цей час з’являються дитячі 
халатики з капюшоном, які виготовляли з вовняних матеріалів [2]. 

З 1910-1913 рр. багато фасонів одягу і тканин, що були у вжитку жіночого 
гардеробу транслюються до дитячої моди. Зміни, що відбулися у всіх сферах після 
Першої світової війни, викликали попит на більш зручний дитячий одяг. Гігієнічні 
стандарти спонукали виготовляти дитячий одяг, що відповідав прак-тичності і 
комфортності. Сукні для дівчаток шили із заниженою талією довжи-ною до 
коліна, а також у моду входять трапецієподібні сукні з поясом і дитячі сарафани. 
Популярною тканиною стає бавовняна фланель. Хлопчики почали носити піджаки 
з короткими бриджами, гетрами і довгими вовняними гольфами. 

Мода для дівчаток на початку 1920 р. багато в чому повторювала форми 
жіночого вбрання. Силуети суконь були прості та вільні, прямого крою. Також 
шилися светри, спідниці у складку, зимові пальто прямого силуету з хутряними 
комірами. Дівчата носили берети, туфлі зі шнурівкою або ремінцями. У Європі 
з’являється шкільна форма, що використовувалась у школах-інтернатах: сукні-
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сарафани з бантовими складками від вузької кокетки з квадратним вирізом 
темних кольорів. Їх носили поверх білої блузи з бантом або краваткою. 
Вихідні сукні дівчаток були з оборками із шовку, тафти або мусліну і сягали 
довжиною щиколотки. Пізніше їх вкоротили до рівня колін. 

Загалом до 1940 р. дитяча мода виходить з-під впливу дорослої та 
формується самостійно. Асортимент дитячого одягу поступово розширюється, 
з’являються нові практичні та багатофункціональні речі. Дівчата носили 
кашемірові або фланелі в горошок сукні, ситцеві або сатинові сарафани. У 
домашніх умовах виготовлялися ліфчики білого кольору, що декорувалися 
кольоровою вишивкою. До них петлями та ґудзиками кріпилися трикотажні 
панчохи на резинках. Хлопчиків вдягали в матроські костюми з короткими 
штанцями. Діти носили сині парусинові або білі прюнелеві туфлі зі шнурками. 
Влітку одягали сандалі зі шкіри бежевого кольору, які застібалися на ремінець та 
пряжку. Таке взуття носили з білими шкарпетками або гольфами.  

Взимку дівчата носили шубки з овчини, кролика, крота, плюшу. На голову 
одягали капори, декоровані маленькою квіточкою на полях, або помпоном. У 
середині 1930-х рр. в моду входять пілотки «іспанки» з червоною китицею на 
передньому куті. «Іспанки» носили і хлопчики, і дівчатка, їх найчастіше 
робили синього кольору. Влітку дуже популярними були білі панамки з піке [3]. 

Дівчата в частині північної Азії та більшій частині Східної Європи у 
1940 р. носили сукні з призібраною на талії, короткою спідницею-кльош та 
рукавами-ліхтариками. Вони виготовлялися з набивної бумазеї, віскози, 
фланелі та оброблялися рюшами, оборками, вишивкою. Також у моді були 
пальто з вовни, льону, оксамиту довжиною нижче коліна. Шкарпетки, гольфи 
та бавовняні панчохи також займали важливе місце у гардеробі дівчат. 

Хлопчики носили напівспортивні костюми з довгими брюками, що 
навесні змінювались на бриджі та шорти під високі шкарпетки чи гольфи. 
Сорочки з краваткою надавали солідного звучання образу. Популярними були 
двобортні драпові пальто, пальто з коверкоту та кепки з букле. 

Стали з'являтися комбінезони для дівчаток та увійшли в моду застібки-
блискавки. У той час підлітки практично самі формували певну тенденцію 
моди, що виявлялась у брюках-кльош із вставними клинами, які іноді 
заправляли у чоботи, носили гімнастерки, смугасті тільники, тілогрійки, 
офіцерські чоботи та кепки-малокозирки [4]. 

Дитяча мода 1950-х рр. характеризується інтеграцією синтетичних 
тканин з дорослого одягу в дитячий, що сприяло підвищенню його 
утилітарності. Молоді дівчата носили сукні з пишними спідницями та 
аксесуарами. У хлопчачій моді почалися зміни варіантів одягу що схилялись 
до більш повсякденних мотивів. В гардеробі у хлопчиків з’явилися джинси. 
Для повсякденного одягу шиють яскраві сорочки з принтами та короткими 
рукавами. Популярні у сорокових роках трикотажні светри та кардигани 
залишилися у моді, оскільки хлопчики стали рідше носити куртки або блейзери. 

Сукні для дівчаток ставали більш різноманітними: сукні-халати, сукні із 
заниженою талією, сарафани в яких були присутні яскраві кольори та принти. 
Повсякденні образи опиралися на блузу та широку спідницю з підтяжками, що 
покривалася відповідним жакетом або кардиганом. В кінці десятиліття стали 
модними сукні-футляри та брюки [5]. 
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У 1956 р. Чарльз Джеймс розробив лінію дитячого одягу. Асортимент 
акцентувався на бавовняних комбінезонах, шортах і сукнях простих конструкцій, 
декорованих перламутровими ґудзиками. Для дітей молодшої вікової групи було 
враховано антропометричні властивості та спроектовано комбінезон з вигнути-
ми перехресними лямками, які рівнялись по довжині з передньою частиною 
комбінезону, що дозволяло їм прилягати до тіла та залишатися на місці. Вироби 
розроблені у червоних і синіх відтінках, маркеруючи гендерну роль носія [6]. 

У 1960-х рр. дитячий одяг опирався на моду 1950-х рр., так як зміни в 
дитячій моді відбувались доволі повільно. Єдиною відмінністю стає 
впровадження нових синтетичних матеріалів, за якими було легше доглядати. 
Одяг для школи та спорту стає більш повсякденним. В моду для дівчаток 
входить чорно-біла сукня з валлійської вовни, а також набирають 
популярності спідниці в клітинку. З’являється нові силуети такі, як А-силует, 
занижена талія та силует «бебі-дол», що поступово витісняють завужену 
талію. Через перехід більшості стилів до повсякденного одягу, для дівчаток 
стає більш прийнятним носіння шортів та штанів. 

Маленькі дітки носили білі шкарпетки та стаючи старше починали 
носити білі гольфи. Малюків часто можна було побачити в комбінезонах-
сарафанах. Також у гардеробі були присутні піжамні костюми. 

В середині десятиліття хлопчики часто носили вовняні піджаки та 
шорти. Маленькі хлопчики в кінці десятиліття носили твідове пальто з 
довгими брюками та жорстким вовняним капелюхом. 

Протягом усього десятиліття в моді для хлопчиків були популярні джин-
сова тканина і тканини у клітинку. На початку 1960-х рр. джинси з манжетами і 
вельветові штани були фаворитами в поєднанні із заправленими сорочками-поло 
і спортивними куртками або блейзерами. Кольори та візерунки, що використо-
вувались у чоловічому одязі, поступово транслювалися на одяг для хлопчиків [7]. 

Дитяча мода 1970-х рр. виражалася у яскравих кольорах та сміливих 
принтах в одязі хлопчиків та дівчаток. Доросла мода внесла свої корективи у 
дитячий одяг: дівчата та хлопчики стали носити джинси, брюки та футболки, що 
стало маркером гендерного нейтралітету. Протягом десятиліття хлопчики носили 
розкльошені брюки яскравих кольорів з візерунком. Популярними принтами були 
клітинка та смуги. Плечовим одягом були яскраві сорочки на ґудзиках і іноді 
куртки. Молоді хлопці носили також костюми для відпочинку з поліестеру. 

Трохи пізніше хлопчики стали носити футболки з трафаретним друком, 
сорочки-реглан та спортивний одяг. Альтернативою формальному стилю 
виступили джинсові куртки та трикотажні сорочки з коміром. Яскраві кольори 
все ще превалювали в одязі та ближче до кінця десятиліття вони стали більш 
приглушеними та консервативними. 

Дівчатка теж носили яскраві розкльошені брюки. Хоча штани були все 
більш прийнятними для дівчаток, але багато хто ще носив сукні та спідниці. В 
колористично-орнаментальному аспекті надавалася перевага яскравим 
кольорам та принтам (клітинка, квіти). Дівчатка також продовжували носити 
міні-сукні та міні-спідниці. Тільки ближче до кінця десятиліття сукні та 
спідниці для дівчат, наслідуючи жіночу моду, стали довшими. 

Кінець 1970-х рр. характеризувався набутою популярністю комбінезонів 
для дівчаток з розкльошеними штанинами. Вони були яскравих кольорів та 
часто вдягались під блузки з рюшами [8]. 
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У 1980-х рр. дівчата та хлопчики носили оброблені кислотою джинси, 
що були з завищеною талією та прямими штанинами. Їх часто вдягали із 
мішкуватими светрами. Популярними речами були кеди, яскраві тенісні туфлі 
та джинсові кутки, що вдягали представники обох статей. Дитячі наряди 
включали шорти, сорочки-поло та шкарпетки з однаковим малюнком або 
кольором. Крім джинсів дівчатка стали носити легінси. Вони були яскравих 
райдужних кольорів, шилися з трикотажних матеріалів, та закінчувалися 
нижче коліна на рівні середини ікри чи досягали рівня щиколотки. Їх 
поєднували з яскравими об'ємними светрами та кардиганами, світшотами з 
відкритими плечима та яскравими тенісними туфлями або сандалями. Взуття 
та одяг щедро декорувалися елементами із паєток та стразів [9]. 

У дитячому одязі 1990-х рр. дизайнери в значній мірі опиралася на 
дорослу моду: фланелева та джинсова тканина стала визначною в одязі 
дев’яностих. У той час, як мода для дівчаток розширюється в асортименті, 
мода для хлопчиків коливається навколо тематики мішкуватих джинсів і вільних 
сорочок, часто багатошарових. В моді превалював повсякденний стиль. 

Джинси з фланелевою сорочкою або толстовки поверх водолазок були 
популярні на початку десятиліття як серед хлопчиків, так і серед дівчаток. 
Спортивний одяг був також доволі популярним серед дітей, включаючи 
толстовки Champion та куртки для спортивних костюмів. Діти обох статей 
мали у своєму гардеробі футболки та толстовки з різними логотипами.  

Наприкінці XX століття діти стали більше слідкувати за модою 
наслідуючи своїх кумирів в музиці, спорті, кіно. Також значний вплив мала 
рекламна індустрія, яка принесла тенденцію розміщення зображень 
улюблених героїв та знаків на різних елементах костюма [10]. 
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