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Як відомо [1, 2, 3], дизайн це вид художньої діяльності, що пов'язаний із 

проєктуванням предметного світу. Мета такої діяльності формування 

гармонійного з природним штучного середовища, яке задовольняє потреби 

людей. Однією із компонент структури особистості є естетичний смак, як одна 

із форм її ставлення до навколишньої дійсності і має яскраве емоційне 

забарвлення. Критерії суджень естетичного смаку (подобається – не 

подобається) можуть не усвідомлюватись. 

Парадигма інтегративності параметрів естетичного смаку пов’язана з 

концептами ментальної поведінки споживачів продукції і потребує 

покращення відносин між індивідом та його середовищем (чи то фізичним, чи 

то соціальним) через новий дизайн виробів та систем. Таке нове поле 

застосування дизайну використовується для адресності процесу проєктування 

одягу як в академічному так і в промисловому світі [4-8]. 

Удосконалення процесу адресного проєктування одягу потребує 

розробки методик вивчення системи сприйняття в цілому і окремих її 

складових. 

Сприйняття по відношенню до специфічного предмету – одягу означає 

цілісне його відображення, що виникає при безпосередньому впливі одягу (як 

фізичного подразника) на органи чуття. Одяг є досить специфічним об'єктом 

сприйняття. Сприйняття завжди супроводжується певними емоціями і 

емоційними станами різного ступеня вираженості.  

Процес реакції на швейний виріб, як складової адресного проектування 

одягу, можна уявити таким чином: Подразник (стимул – об’єкти і події 

реального світу (економічний, технічний, культурний) → Органи чуттів 

(сигнали, які надходять до мозку у вигляді тріади сприйняття: просте – 

комплексне – метафоричне 8) → Відповідні мозкові процеси (три рівня 

обробки емоцій), які оцінюються споживачем (відповідно цілям, стандартам, 

ставленню) 5 ↔ Реакція (враження) 9. Результат адресного проєктування 

одягу: емоційна реакція – єдине сприйняття швейного виробу (рис. 1). 

Технологія реалізації адресного проєктування одягу інтегрує почуття і 

емоції з інженерними методиками, що підтверджує низка досліджень 5, 6, 8, 10. 

Таким чином, наукова парадигма адресного проєктування одягу пропонує на 

перше місце поставити споживача, його потреби, особливості його фігури, 

всебічне вивчення його аспектів сприйняття одягу. Тобто, на відміну від 

сформованого в проєктуванні швейних виробів підходу до проєктування на 

«еталонну фігуру» [11, 12], пропонується підхід «проєктування на реального 

споживача», з більш повним урахуванням сприйняття особливостей і 

відхилень від типової фігури. 
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Рис. 1. Інформаційна модель процесу емоційної реакції на виріб, 

як складової адресного проєктування одягу 

 

У рамках адресного проєктування одягу пропонується доповнити 

визначення поняття «одяг» з позицій сприйняття людини людиною і самої 

себе. Тобто, одяг визначаємо як оболонку для сприйняття не тільки фігури 

людини, а й особистості, що його носить, і який покликаний задовольняти 

певні потреби і виконувати відповідні до них функції. 

Отже, процес адресного проєктування одягу окреслює галузь 

дослідження, що вивчає специфічні функції одягу і дозволяє врахувати ряд 

властивостей об'єкта дослідження, що вносять новизну як в сам процес 

проєктування, так і формують додаткові показники естетичної якості швейних 

виробів. 

Реалізація функції визначення враження від моделі одягу в процесі 

адресного проєктування представляє собою результат аналізу та вибору 

показників враження (PrІО) при сприйнятті об’єкта із множини ІО можливих 

характеристик притаманних об’єкту: ІО = {і1, і2, … іn}. Множина враження від 

одягу (ІО)  включає підмножини сприйняття об’єкта як цілісної і неподільної 

одиниці по різних каналах формування враження: зоровому (І1), тактильному 

(І2), слуховому (І3), смаковому (І4), нюховому (І5) (рис. 2): 

ІО  І1  І2  І3  І4  І5.                                                                    (1) 

 

Умовні позначення 

1 – колір: тон , світлота, насиченість; 

2 – форма, елементи форми, параметри 

і ділянки конструкції; 

3 – фактура матеріалу; 

4 – вплив форми на людину через 

шкіру і м'язову активність; 

5 – вплив матеріалів на шкіру; 

6 – звуки, що виникають при 

тактильному контакті матеріалу зі 

шкірою і при русі; 

7 – смак матеріалів; 

8 – запах оздоблення; 

9 – смак барвників;  

10 – запах барвників. 

Рис. 2. Схема формування цілісного враження при сприйнятті об'єкта 
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Відчуття психофізичної комфортності тканин, особливості сприйняття 

і вплив форми і силуету виробу, відчуття кольору та його сприйняття в одязі 

відносяться до області психофізики сприйняття одягу, в якому зорове 

враження складає 70-90% [13]. Тоді  

І1 = { ІФ, ІК, ІМ}.                                                (2) 

Умовою формування цілісного враження для сприйняття образу будь-

якого штучного предмета, в тому числі і одягу, є сукупність зовнішніх і 

внутрішніх факторів [14, 15]. Множина IO пов'язана із зовнішніми і 

внутрішніми факторами: 

IО = f (FЗВ, FВН),                                                (3) 

де FЗВ – підмножина зовнішніх факторів, що впливають на враження; 

FВН – підмножина внутрішніх факторів, що впливають на враження. 

Зовнішніми факторами, що впливають на систему, є соціальне, 

біологічне середовище, існуючі стереотипи тощо. 

Внутрішні фактори складаються з впливу на спостерігача тріади систем 

зовнішність (З), особистість (Ос), одяг (О). Кожна з систем (З), (Ос), (О) має 

свою сукупність факторів F, що впливають на імпресію: 

FВН   FЗ  FОс  FО ,                                        (4) 

де FЗ – підмножина факторів системи «зовнішність»; 

FОс – підмножина факторів системи «особистість»; 

FО – підмножина факторів системи «одяг». 

Підмножина факторів системи «особистість» (Ос) належить до 

досліджень в галузі психології сприйняття і психофізики, яка пропонує 

інструментарій для вимірювання будь-яких відчуттів людини [16]. 

Для дослідження підмножин зовнішність (З) і особистість (Ос) 

подразником (або стимулом) обирають один з об'єктів пред'явлення. Стосовно 

зорової системи споживача це колір або контур швейного виробу (моделі 

одягу або конструкції), що є подразником, оскільки викликає зосередження 

зорової системи. Терміни «подразник», «стимул» або «об'єкт пред'явлення» 

вживаються в синонімічному розумінні і означають площинне зображення 

об'єкта, який використовується для пред'явлення споживачу. 

Елементарні складові враження (ЕСІО), які формуються у спостерігача 

по зоровому каналу, розділені на наступні групи: елементарні складові форми 

(ЕСФ); елементарні складові розмірів (ЕСР); елементарні складові кольору 

(ЕСК); елементарні складові поєднання кольорів (ЕСПК); елементарні складові 

матеріалу(ЕСМ); елементарні складові освітленості (ЕСО): 

ЕСІО   ЕСФ  ЕСР  ЕСК  ЕСПК  ЕСМ  ЕСО.               (5) 

Кожна елементарна одиниця враження (ЕОІО) – величина, залежна від 

порога чутливості (h) до змін певних параметрів (H) і отримується на його 

основі для певної ймовірності виявлення зоровою системою. 

При сприйнятті моделі одягу пропонується використовувати тріаду 

елементарних одиниць враження (ТЕОІО) (рис. 3). 



 

 62 

Resource-Saving Technologies of Apparel, Textile & Food Industry 

 

 
Рис. 3. Тріада елементарних одиниць враження (ТЕОІО) 

 

Тобто, у процесі сприйняття формується візуальний образ цілісного 

враження від об'єкта пред’явлення (подразника, або стимула), що складається 

з двох частин: 

– зорового образу (в ході фізико-фізіологічного процесу); 

– зорового враження (позитивного, нейтрального або негативного) при 

суб'єктивному аналізі вже сформованого зорового образу. 

Отже, об’єктом синтезу візуального образу на кожному етапі адресного 

проєктування виступає кортеж параметрів складових системи ІО, який 

представлений сукупністю математичних описів об’єкта: числа, множини, 

змінні, зв’язки тощо. Відношення між ними відображають емоційні 

властивості модельованого об’єкта у формі опису математичними моделями. 

Це дозволило інформаційну модель реакції на швейний виріб (рис. 1), як 

складову адресного проєктування одягу, представити включеннями 

підмножин подразників і емоцій в процес дизайн-проєктування (ДП): 

ДП  Е  Т  Кл ∩ І  Пв  Сп ∩ Р  П,                         (6)  

де подразник (стимул): Е – економічний; Т – технічний; Кл – культурний. 

Емоції споживача: І – інтуїтивні; Пв – поведінкові; Сп – споглядальні.  

Р – реакція; П – сприйняття. 

Отже процес сприйняття (П) як функцію підмножин враження (IО) 

доцільно розглянути на основі виявлення мотиваційних характеристик 

поведінки споживачів: 

П = fIО.                                                         (7) 

Таким чином, основним вектором інтегративного застосування вражень 

від моделі одягу для оцінки прихованого попиту споживачів є осмислення 

різних властивостей предмета через його сприйняття в ході прийняття 

проєктних рішень. 
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