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Гарний, зручний домашній костюм повинен бути у кожної жінки. Цей 

одяг дозволяє легко рухатися, відчувати себе вільно. Крім того, домашня 

«уніформа» виглядає красиво [1]. 

Сьогодні, в період пандемії Covid-19, коли більшість часу люди 

намагаються провести вдома, домашній костюм набуває все більшої 

популярності. Тому, проектування та виготовлення домашнього одягу є 

актуальним. 

Домашній жіночий костюм є прекрасною альтернативою халатам з 

нічними сорочками. Домашній костюм – це жіночий секрет істинного 

комфорту. Потрібно отримувати задоволення від перебування в своєму 

будинку і насолоджуватися власною індивідуальністю [2].  

У багатьох людей слово «костюм» асоціюється із суворим і діловим 

стилем. Люди звикли, що костюм – це такий одяг, який вони одягають, ідучи 

на роботу або у спортзал. Проте, вже сьогодні виробники шиють одяг для дому 

для жінок різного віку. Серед їх продукції є як молодіжні моделі, так і моделі 

для жінок у віці [3]. 

Аналіз асортименту швейних виробів для дому, представленого на 

сучасному ринку товарів легкої промисловості, дозволив визначити, що одяг 

для дому – це цілісний костюм, що складається з кількох виробів.  

З метою врахування думки споживачів при формуванні вимог до одягу 

складено анкету та проведено анкетне опитування двадцяти респондентів, а 

саме, жінок у віці від 20 до 40 років.  

За результатами анкети встановлено, що споживачі надають перевагу 

домашнім костюмам таких комплектацій (рис. 1): сорочка +штани; майка 

+капрі; сорочка + шорти.  

 

        
Рис.1. Кількісний аналіз складу жіночих домашніх костюмів 

 

Якому варіанту віддати перевагу жінка вибирає сама в залежності від 

того, в якому одязі їй комфортно. Найкраще мати кілька комплектів на різні 
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випадки. Сорочка з шортами – зручний літній варіант. У майці з капрі можна 

вдома займатися гімнастикою. Кофта з штанами – відмінний костюм для дому 

в прохолодну погоду. 

Аналіз рухів людини під час виконання домашніх справ та відпочинку 

дозволив визначити, що оптимальні моделі домашнього одягу– це вироби з 

мінімальною кількістю деталей, відсутністю декоративних елементів, простого 

крою, що передбачає прямі та плавні лінії з мінімальною кількістю швів. 

Переважна більшість практикуючих мають по два комплекти 

домашнього одягу, «літній» та «зимовий». Перевагу надають одягу прямого 

(68 %) напівприлеглого силуету (34 %) та кольоровій гамі переважно двох 

кольорів (світлого та темного відтінків). 

Щодо споживчих вимог до домашнього одягу, то найбільш вагомими, за 

результатами опитування, є функціональні та гігієнічні вимоги. 

Забезпечення цих вимог можливе при обгрунтованому виборі матеріалів 

для виготовлення домашнього одягу. Основними вимогами до матеріалі є: 

зносостійкість; формостійкість; гігієнічність; низька електризуємість; стійкість 

до багаторазового прання; стійкість забарвленння [4]. 

Виробники домашнього одягу в переважній більшості пропонують 

вироби з бавовни та віскози. Ці тканини володіють хорошими гігієнічними 

властивостями, серед яких повітропроникність. В таких костюмах легко у 

спеку. Для холодної погоди пропонують костюми, виготовлені з байки та 

фланелі. 

Є виробники, що використовують для виготовлення домашніх костюмів 

матеріали з домішками синтетичних волокон. Проте, вироблений належним 

чином синтетичний матеріал має ряд переваг, оскільки він швидко сохне після 

прання, є більш зносостійким і краще зберігає форму. 

Подальша робота передбачає розробку колекції домашніх костюмів та 

удосконалення конструкції і технології виготовлення складових костюма у 

промислових умовах. 
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