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Family look – це сучасний тренд в світі одягу, що виражає єдиний стиль 

для всієї родини, підкреслений за допомогою одягу і аксесуарів [1]. Не так 

давно він увійшов на вершину модної індустрії і набрав несподіваних 

оборотів. Сьогодні це вже не просто спосіб одягатися, а частина сімейних 

традицій і цінностей, що має вагомий психологічний аспект: 1) об'єднує сім'ю 

і підкреслює цілісність відносин між дітьми і батьками; 2) дозволяє виразити 

індивідуальність; 3) прищеплює дітям хороший смак; 4) задовольняє дитячу 

потребу в наслідуванні дорослим; 5) заряджає позитивними емоціями [2]. 

Проведений аналіз існуючих видів Family look дозволив визначити 

основні етапи створення цього стилю: 1) визначення кількості членів сім’ї, їх 

статі та віку; 2) вибір стилю одягу (класичий, романтичний, джинсовий, 

спортивний, домашній і т.д.); 3) вибір асортименту одягу (складових одиниць 

гардеробу) в залежності від його призначення, сезонності, статевої та вікової 

приналежності членів сім’ї; 4) вибір кольорової гами; 5) вибір способу 

об’єднання складових одиниць гардеробу та кольору між членами сім’ї. 

За кількістю членів сім’ї ця система може бути 2-, 3-, 4-х, 5-, 6- 

компонентною. За статево-віковою ознакою, як правило, в цю систему повинні 

входити батьки і діти. Однак, іноді це можуть бути тільки батьки, тільки діти, 

або ж батьки+діти+дідусь+бабуся, або ж внуки з дідусями та бабусями (рис. 1). 

Вибір всіх інших показників системи здійснюється на основі цих даних. 
 

 
а  б       в             г                   д 

Рис. 1. Способи комбінації членів сім’ї в системі Family look 
 а - 2 компонентна; б - 3 компонентна; в - 4 компонентна; 

г - 5 компонентна; д - 6 компонентна 
 

Family look це система підбору гардеробу для членів однієї сім’ї, тому 

головні етапи його створення перекликаються з загальними правилами 

підбору гардеробу для однієї людини, описані стилістами [3]. Однак, при його 

розробці важливим є врахування типу поєднання складових ознак 

(асортименту, кольору та призначення одягу) між членами сім’ї, який може 

бути паралельним, перехресним, змішаними (колаж), трикутник (рис. 2). 
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Рис. 2. Типи поєднаннь складових ознак системи Family look:  
а – паралельний, б – перехресний; в – змішаний (колаж); г – трикутник 

 

Вибір асортименту виробів, які будуть входити в гардероб, в першу 

чергу залежить від стилю та віку членів сім’ї. Наприклад, якщо обирається 

одяг для святкових подій, то швидше за все він буде класичного або 

романтичного стилю. Як приклад, види одягу, найбільш характерні для різних 

стилів та призначення Family look, наведені на рис. 3. 
 

Рис. 3. Вибір асортименту одягу в залежності від призначення системи Family look 
 

Вибір кольору здійснюють з урахуванням індивідуальних смаків, 

кольоротипу споживача та призначення одягу відповідно до загальних правил 

стилістики. Базові кольори обирають з урахуванням теорії побудови 

кольорових сполучень з використанням кольорового кола [4] (рис. 4). 

Мінімальна кількість кольорів повинна бути рівною 2, максимальна – 6. 
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Рис. 4. Вибір кольорів з урахування теорії поєднань кольорів 

 

Варіюючи різними правилами об’єднання асортименту одягу та його 

кольору, з урахуванням кількості та статі членів сім’ї та заданої ступені їх 

однотипності або різноманітності можна створювати різні варіанти системи 

Family look (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Варіанти розробки системи одягу в стилі Family look 

 

Запропоновані правила можуть бути застосовані при формуванні одягу 
для тематичних вечірок, фотосесій, урочисних подій, одягу для відпочинку, а 
також при розробці фірменного одягу. Отримані результати можуть бути 
корисними для стилістів, дизайнерів, маркетологів та студентів, які вчаться 
проектувати одяг. 
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