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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 3D ДРУКУ  

В ДИЗАЙНІ ЧОЛОВІЧОГО КОСТЮМУ 

 
Використання інноваційних методів і конструктивних рішень, не типових фактурних і структурних 

матеріалів та елементів 3 друку при розробці дизайну моделей виробів індустрії моди і зокрема одягу, привертає 
увагу фахівців модної індустрії починаючи від цікавих і креативних ідей, створенні колажів натхнення, виконанні 
швидких чорно-білих ескізів замальовок виробів, підборі матеріалів та комплектуючих, а  також в  детальній 
розробці елементів конструкцій чоловічого костюму. Розробка асортименту сучасного і креативного чоловічого 
костюму  з різних  не типових матеріалів і елементів для галузі – це сміливий виклик дизайнера суспільству, його 
ідея, бачення світу емоцій, моди і краси. Це частково можливість заощадження природних ресурсів і використання 
у якості оздоблювальних елементів костюму деталей 3 друку, що імітують металеві ланцюжки. В статті  
досліджено і проаналізовано питання актуальності і технологічної можливості використання елементів 3D 
друку у вигляді ланцюжків різних переплетень для розробки дизайну колекції чоловічого костюму промислових і 
індивідуальних колекцій. Досліджено і проаналізовано питання тенденцій моди в дизайні чоловічого костюму. 
Проведено аналіз  світових брендів виробників одягу, доведено теоретично доцільність даної розробки. Наведено 
результати теоретико-аналітичних  досліджень щодо можливості використання сміливих конструктивних ідей 
і рішень у костюмах чоловічого асортименту. Розроблено ескізний проєкт, 3D моделі ланцюжків, виготовлено за 
допомогою 3D принтера «Prusa» зразки ланцюжків для використання в колекції чоловічого костюму. Виготовлено 
зразки-модулі виробів в матеріалі для візуалізації задуму. Дану розробку представлено на конкурсі стартапів 
робіт молодих дизайнерів, м. Київ КНУТД (2022). Доведено теоретично доцільність даної розробки. Колекція 
виробів буде представлена на конкурсі «Печерські каштани», м. Київ. 

Ключові слова: костюм, колір, форма, конструкція, технологічність моделі, 3D модель, мода, інновації, 
попит, виріб. 
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USE OF ELEMENTS OF 3D PRINTING IN MEN'S SUIT DESIGN 
 

The use of innovative methods and constructive solutions, non-typical textural and structural materials and elements of 3 printing 
in the development of the design of models of products of the fashion industry, and in particular clothes, attracts the attention of fashion 
industry specialists, starting from interesting and creative ideas, creating collages of inspiration, performing quick black and white sketches 
of products, selection of materials and components, as well as in the detailed development of elements of men's suit constructions. 
Development of an assortment of modern and creative men's suits from various non-typical materials and elements for the industry is a bold 
challenge of the designer to society, his idea, vision of the world of emotions, fashion and beauty. This is partly an opportunity to save natural 
resources and use as decorative elements of the suit 3 printing details imitating metal chains. The article investigates and analyzes the 
relevance and technological possibility of using 3D printing elements in the form of chains of various weaves for the design of a collection of 
men's suits for industrial and individual collections. 

The issue of fashion trends in the design of men's suits has been studied and analyzed. An analysis of world brands of clothing 
manufacturers was conducted, the theoretical feasibility of this development was proved. The results of theoretical and analytical research 
on the possibility of using bold constructive ideas and solutions in men's suits are presented. Developed a sketch project, 3D models of chains, 
made with the help of a 3D printer "Prusa" chain samples for use in the men's suit collection. Samples-modules of products were made in the 
material for visualization of the idea. This development was presented at the startup competition of works of young designers, Kyiv KNUTD 
(2022). The feasibility of this development has been proven theoretically. The collection of products will be presented at the competition 
"Cave Chestnuts", Kyiv. 

Key words: suit, color, shape, construction, manufacturability of the model, 3D model, fashion, innovation, demand, product. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями 

Костюм – це система не випадкових предметів, які вдягає на себе людина маючи на меті 

задовольнити особисті утилітарні і інформаційно-естетичні потреби. 

Одяг узагальнено є предметом першої необхідності для сучасної людини і може використовуватись 

тільки для захисту тіла від холоду, бруду та пошкоджень. В такому випадку естетика, конструкція і вид 

матеріалу не має особливого значення для споживача. Якщо ж мова йде про сучасного, креативного і не 

стандартно мислячого споживача, який крім утилітарних потреб має на меті виділитись у суспільстві, тоді 
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першочергово постають питання естетики, кольору, фактури матеріалу, креативного фасону і використання 

інноваційних деталей чи технологій у виготовленні виробу (3D елементи, сітки, ланцюги, світловідбиваючі 

тканини тощо) [1, 2]. 

Мода постійно змінюється і створює тимчасове умовне уявлення про красу і актуальну форму 

одягу. Прагнення дизайнерів до періодичної зміни зовнішньої форми виробу призводить до одноманітності 

в одязі і врешті безперспективною заміною існуючої форми на іншу. Яка б не була вдала з естетичної точки 

зору форма чи  конструкція одягу, матеріал, кольорова гамма, методика виготовлення і технологія обробки 

чи оздоблення виробу, їх чекає заміна на іншу, коли товар стає не актуальним у наступному сезоні. Тому 

при розробці моделей чоловічого костюму дуже важливо відшукати  модну родзинку даного часу і втілити її 

елементи у колекції виробів [3, 4]. 

Виготовляють сучасні вироби індустрії моди як з класичних (натуральна шкіра, текстиль тощо) так і 

з інноваційних (еко-шкіра, нано-текстиль, пластик, метал тощо) матеріалів, функціонал і естетична складова 

виробів є не змінними. Однак питання переробки відходів і виготовлення з них нових виробів є на часі. 

Одним з таких напрямів в науці є використання технологій 3D друку виробів або окремих 

деталей(елементів) виробів різних за призначенням, що має практичне застосування і величезне значення в 

масштабах планети щодо збереження екології і зменшення кількості відходів. Тому в даній розробці при 

проектуванні чоловічого костюму повинні бути максимально використані інновації в секторі науки, техніки, 

прикладного мистецтва, обрані оптимальні конструктивні та композиційні рішення, відповідно концепції 

створення виробів з екологічно направленою складовою [5, 6]. 

 

Аналіз досліджень та публікацій 

Дослідженням питань сучасного класичного і креативного дизайну, питань удосконалення 

конструкції та технології складання виробів індустрії моди, оздоблення виробів шляхом використання не 

типових матеріалів для галузі, як наприклад 3D друк, присвячені роботи відомих вчених, таких як  

М. Колосніченко, Н. Чупріна, Т. Ніколаєва, Ю. Постушна, С. Березненко, Л. Зубкова, Л. Білоцька, 

Б. Злотенко, В. Чупринка, А. Бабич, В. Кернеш, Л. Чертенко [7, 8] і молодих вчених М. Лещишин, 

Н. Борщевська, Т. Липський, М. Яценко [9, 10]. Проте використання не стандартних колористичних та 

конструктивних рішень, креативних технологій та обладнання щодо виготовлення і оздоблення виробів на 

даний час потребує подальшого дослідження, зокрема в індустрії моди, що обумовлює доцільність і 

актуальність даного дослідження. 

 

Формулювання цілей статті  

Метою роботи є розробка дизайну колекції чоловічого костюму на основі теоретико-практичних 

дослідження питань моди, особливостей конструкції чоловічого костюму, матеріалів та комплектуючих для 

виготовлення виробів, а також  можливості використання елементів 3D друку для оздоблення і отримання 

функціоналу у виробах індустрії моди, що дасть можливість спрогнозувати і отримати позитивний результат [11, 2]. 

 

Виклад основного матеріалу 

Основним завданням дизайнерів є створення багатофункціональних чи предметно направлених, 

носибельних, креативних виробів, що відповідають сучасним тенденціям моди, мають високі естетичні та 

утилітарні властивості, відповідають потребам і смакам споживачів.  

Створення креативного дизайну чоловічого костюму передбачає не тільки зміну зовнішньої форми 

об’єкту, але і впровадження не звичних для даного сегменту виробів оздоблювальних та функціональних 

елементів (деталей) таких як 3D сітки, ланцюжки, накладки, кишені, манжети чи комірці тощо.  

Впровадження не стандартних рішень та інноваційних технологій створення і оздоблення виробу 

дозволяє дизайнеру створити власний стиль, як відображення внутрішнього світу, мрії, вподобання і 

прагнень. 

Проаналізувавши результати пошукового дослідження щодо викликів і тенденцій сучасної модної 

індустрії можна зробити висновок про те, що сучасні не типові матеріали (прутковий пластик – філомент), 

технології 3D друку різних елементів і деталей, що використовуються сучасною людиною, різко виріс. Тому 

ідея авторів роботи щодо застосування елементів 3D друку для оздоблення піджаків колекції чоловічого 

костюму у вигляді ланцюжків чи сіток, що імітують металеві ланцюжки або створюють ефект «кольчуги»  є 

актуальним і цікавим проєктом дослідження з подальшою розробкою дизайну колекції чоловічого костюму і  

створенні оригінальних виробів [12, 2].   

Ідея розробки, яка представлена як візуалізація елементів натхнення (рис. 1), полягає у відображенні 

в матеріалі поєднання емоцій і відчуттів. Це яскрава Іспанія. Танок Кармен, як відображення кохання і 

пристрасті.  Корида, як відображення сміливості і легкості тореадора. Це мікс кольорів, матеріалів і фактур. 

Для втілення ідеї було створено ескізний проєкт колекції з елементами 3D друку, який частково 

представлений в данiй статтi (рис. 2), за ескізами  костюму розроблено варіанти вставок 3D моделей для 

друку (рис. 3, 4), підібрано технологічні нормативи (температура стола 60°С, температура сопла 225°С, 

товщина стінки виробу 0,8 мм, заповнення 20%, час друку 2 год. 10 хв) і надруковано зразки елементiв 

костюму на 3D принтері «Prusa» в умовах лабораторії кафедри технологій моди КНУТД (рис. 5), 

виготовлено пробні зразки виробів.  
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Рис. 1. Візуалізація творчого джерела ідеї  проєкту колекції чоловічого костюму «Пристрасть» 

 

     
Рис. 2. Ескізний дизайн-проєкт колекції чоловічого костюму з елементами 3D друку 

(колекція «Пристрасть», автор Д. Ткаченко) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
а  б 

Рис. 3. Візуалізація елементів 3D друку колекції чоловічого костюму 

а – ескіз моделі друкованого елементу; б – 3D модель друкованого елементу 
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Рис. 4. Візуалізація елементів 3D друку для піджака колекції чоловічого костюму  

а – ескіз моделі піджака з елементами 3D; б – 3D модель елементу костюму; 

 в – візуалізація сітки елементу костюму 

 

Отже, для впровадження сміливих ідей дизайнера практично 

немає меж для польоту його фантазії і виготовлення колекції 

виробів для показу на подіумі [13–17]. Тому яскраві кольори, 

цікаві матеріали і форми деталей конструкції виробу, 

інноваційні підходи і технології є актуальними з точки зору 

розробки і втілення науково орієнтованої розробки дизайн 

проєкту чоловічого костюму з елементами 3D друку. Робота є 

актуальною і потребує подальших досліджень щодо 

вдосконалення моделей і технологій друку елементів костюму. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямі 

Постановка задач і втілення креативних ідей, що стоять 

перед науковцями індустрії моди вимагає не тільки креативу, 

творчої фантазії та відчуття потреб модної індустрії, а й 

глибоких знань щодо дизайну та технологій виробництва 

виробів даного сегменту. Без цих знань неможливо реалізувати 

нові ідеї та створювати ексклюзивні вироби.  

Досягти позитивного результату роботи можна тільки 

розвиваючись і експериментуючи з матеріалами, конструкціями виробів та технологіями. 

В даній роботі досліджено і проаналізовано питання актуальності і технологічної можливості 

використання елементів 3D друку у вигляді ланцюжків різних переплетень для розробки дизайну колекції 

чоловічого костюму промислових і індивідуальних колекцій. 

Розроблено лінійку ескізів та 3D моделей колекції чоловічого костюму різних конструкцій з 

використанням сучасних конструктивних і колористичних рішень.  

Виготовлено за допомогою 3D принтера «Prusa» в умовах лабораторії кафедри технологій моди 

(КНУТД) зразки ланцюжків для використання в колекції чоловічого костюму. Виготовлено зразки-модулі 

виробів в матеріалі для візуалізації задуму. Спрогнозовано використання деталей 3D друку в колекціях 

сучасних виробів індустрії моди.   

Дану розробку представлено на конкурсі стартапів робіт молодих дизайнерів, м. Київ КНУТД 

(2022). Доведено теоретично доцільність даної розробки. Колекція виробів буде представлена на конкурсі 

«Печерські каштани», м. Київ.  Колекція виробів буде представлена на конкурсі «Печерські каштани», 

м. Київ. Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є поглиблене вивчення даного питання і 

практична реалізація ідей. 
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