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ТЕМА. КОЛЬОРОЗНАВСТВО ТА ХУДОЖНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ 

ПОВЕРХОНЬ 

Роль і значення кольору в оформленні інтер'єру 

Точне сприйняття кольорів не відноситься до основних навичок 

людини. Люди, як правило, однаково сприймають колірної подразник через 

видимі світлові хвилі. Але, оскільки колірний тон формується в головному 

мозку, ймовірно, у нас виникають різні колірні відчуття. 

Щоб мати точне сприйняття кольору і вміти правильно співвідносити різні 

кольори, маляр повинен постійно вчитися і набиратися досвіду, змішуючи і 

підбираючи кольори. Без постійного тренування сприйняття кольору 

атрофується. 

Колір має колосальне значення в еволюції людини. Наше кольоровідчуття 

визначається фарбами природи. Невипадково зелений колір діє заспокійливо, 

а важливі питання вирішують за «зеленим столом». Червоний привертає 

увагу, надає відчуття динамічності аж до агресії . 

У всіх культурах кольорам приписують певні характерні риси, а також 

емоційні стани і символічні значення (див. Табл. 1). Так, протягом століть 

пурпурний колір був символом влади і розкоші. І все тому, що пурпурний 

барвник було вкрай важко добути, а вартість його була дуже висока. 

Символічні значення кольорів також можуть відрізнятися в різних культурах. 

Наприклад, в європейській культурі кольором трауру є чорний колір, а в 

деяких інших - білий. У табл. 1 показано, наскільки різноманітний 

психологічний вплив кольорів на людину. 

 

 

 

 

 



Колір 

Візуальний вплив 

Синтетичне сприйняття те, 

яким колір сприймається 

Символічнее 

значення (в Європі) 

 

Білий легкий, далекий, 

світлий, озаряючий 
легкий, вільний, досконалий початок, невинність, 

щирість, чистота 

 

Чорний 
тісний, жорсткий, 

темний, щільний 
твердий, важкий, елегантний скорбота, ухід, 

провина, влада, реакція 

Червоний дуже близький, 

блискучий 

агресивный, тривожний, 

зігріваючий, збудливий 

небезпека, гнів, рух, 

життєрадісність, любов 

 

Зелений далекий приємний, врівноважуючий, 

зігріваючий, хвилюючий 

розслаблення, надія, 

безпека, життя 

 

Жовтий 
світлий, близький, 

випромінює, розділяє 

простір 

приємний, врівноважуючий, 

природний, заспокійливий 

заздрість, скупість, 

оптимізм, сонце 

 

Синій темний, далекий 
веселий, невагомий, 

хвилюючий, живий 

бажання, простір, 

енергія, холод 

Коричневи

й 
темний, неглибокий 

прохолодний, стриманий, спо-

кійний 
міщанство, лінь 

Фіолетови

й 
похмурий, далекий незрозумілий, таємничий, 

важкий, абстрактний 

марнославство, 

екстравагантність, 

побожність, віра 

 

Рожевий ніжний, легкий м'який, солодкий, крихкий жіночність 

Сірий невизначений 
нейтральний, що 

пристосовується 
байдужість, задума 

 

Помаранче

вий 

світлий, близький, 

неглибокий 

теплий, живий, святковий, 

кричущий, що розбурхує 
розваги,енергія 

I 

 

Такі колірні позначення, як білий льодовик, зелений лайм, зелений мох, нічна 

синь і т. д., Співвідносять кольору з певними предметами, для яких цей колір 

є характерним. Таким чином, людина може уявити собі ці кольори, 

спираючись на свій особистий досвід. Колір фуксії і резеди, бордовий колір - 

це кольори духу епохи; в цьому випадку людині може бути складно 

зрозуміти, про який відтінок йдеться. 

Тому фахівці вказують поряд з назвою відтінку колірний номер (по RAL або 

системі співвідношення кольорів виробника), за яким можна точно визначити 

колірний відтінок. 



Кольоросприйняття 

Ми сприймаємо колір  тоді, коли промені світла проходять через 

оптичну систему ока, звідки зображення передається в головний мозок. Зір - 

це складний процес, на який впливає безліч факторів (див. Табл. 2). 

Безпосередньо або відбиваючись від предмета, світлові хвилі потрапляють в 

око, потім направляються в головний мозок, в результаті чого виникає 

сенсорне враження . 

Об’єкт. Коли промені світла падають на об'єкт, барвник (пігмент або 

барвник) повністю або частково поглинають або відображають їх. В 

результаті людина бачить колір цього об'єкта.Метамерія: пігмент, 

що входить до складу фарби, може відображати тільки ті світлові 

хвилі, які містяться в світловому спектрі. Якщо в світловому 

спектрі джерела світла відсутня, наприклад, червона складова 

(люмінесцентна лампа), то червоний колір не буде здаватися таким 

червоним, як при освітленні лампою розжарювання. 

Око сприймає світлові роздратування. Зіниця з кришталиком 

відповідають за фокусування променів світла. На задній стінці 

очного яблука світло збуджує палички (світлове роздратування) і 

колбочки (колірне роздратування).  Після чого ці сигнали 

передаються в головний мозок. Палички більш чутливі, ніж 

колбочки, тому при недостатньому освітленні ми не розрізняємо 

кольору навколишніх предметів, а бачимо лише відтінки сірого ( 

«вночі всі кішки сірі»). 

 

Мозок Мозок об'єднує і обробляє інформацію, що надійшла, а потім 

визначає, яким кольором володіє той чи інший предмет. Якщо цей 

відділ мозку пошкоджений, людина не зможе сприймати будь-якої 

колір, навіть якщо очей буде передавати відповідні сигнали. 

Таблиця 2. Сприйняття кольору людиною. 

 



Теорія і практика змішування кольорів 

При змішуванні пігментних фарб багато як і раніше використовують три 

основні кольори, з яких отримують всі інші кольори. Всі кольори ділять на 

первинні, вторинні і третинні. 

Проблема змішування кольорів на практиці полягає в властивості пігментів. 

Отримати колірний круг по Йоханнес  Іттен можна тільки в теорії. Тільки в 

теорії вторинні кольори володіють тією ж яскравістю, що і первинні. 

У табл. 4 ідеальні результати змішування, отримані, наприклад, на 

комп'ютері, зіставляються з реальними результатами змішування пігментних 

фарб і колеровочних паст. 

 

 

 

 

 

 

Рис 14. Кольоровий круг по  

Йоханнесу  Іттену 

Практика змішування кольорів. 

Первинні кольори = червоний, 

жовтий, синій 

Ці кольори неможливо отримати 

шляхом змішування  інших кольорів. 

Їх також називають основними 

кольорами або кольорами першого 

порядка. 

вторинні кольори 

= Зелений,помаранчевий, фіолетовий 

Ці кольори отримують шляхом 

змішування двох первинних кольорів. 



третинні кольори 

Це кольори, які отримують шляхом змішування двох вторинних кольорів. 

Третинні кольори знаходяться всередині колірного кола, що не на екваторі. 

Якщо обмежуватися тільки трьома основними кольорами, не всі 

отримані кольору матимуть бажану чистоту і інтенсивність. Швидше 

навпаки, фарби будуть тьмяними. Причина: 

Інтенсивність пігменту завжди нижче 1. 

Ступеня інтенсивності не складаються, а множаться, в результаті чого і 

виходить новий колір. 

приклад: 

Червоний: інтенсивність 0,9; синій: інтенсивність 0,9 0,9-0,9 = 0,81 

висновок: 

Виготовлений промисловим способом первинний колір (в даному випадку у 

вигляді пігменту) завжди чистіше, ніж його суміш з іншими квітами. 

При змішуванні трьох первинних квітів на основі пігменту колірний круг 

деформується. 

Р = первинні кольори 

S = вторинні кольори, отримані шляхом змішування О = виготовлені 

промисловим способом кольору з тюбика або банки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив кольору на внутрішній і зовнішній простір 



Кожен колір має певний ступінь світлини, завдяки якій колір здається нам 

близьким або далеким, легким або важким. Навіть якщо ми будемо 

використовувати тільки сірі тони, це дозволить нам істотно змінювати 

відчуття простору в кімнаті.  

Теорія кольору і дизайн інтер'єру 

Знаючи особливості впливу того чи іншого кольору на наш організм і 

психіку, а також закони оптичного змішування кольорів, можна до тонкощі 

продумати колористичне рішення приміщення 

Ви ніколи не замислювалися над тим, чому, наприклад, пейзажі старих 

майстрів ділилися як би на три плани: передній - коричневий, середній - 

зелений, дальній - синій? А тим часом художники давно підмітили 

просторові властивості "холодних" і "теплих" тонів. "Холодні" візуально 

віддаляються від глядача, "теплі", навпаки, наближаються. Більш того, один і 

той же колір може здаватися більш "теплим" або більш "холодним" в 

залежності від сусідніх з ним фарб. 

У кімнаті взагалі можуть бути відсутніми червоні, помаранчеві та жовті 

кольори, якщо вони вас дратують, але присутність "теплих" тонів буде все 

одно відчуватися. Відбувається це тому, що, наприклад, зелена пляма 

виглядає "теплим" поруч з блакитним, а блакитне - поруч з синім. 

А може бути, у вас дуже маленька кімната і ви хочете хоча б візуально 

розсунути стіни? Тоді краще використовувати світлі пастельні тони. 

Колірні контрасти і здоров'я 

Кожен наш орган, кожна клітинка нашого тіла певним чином реагують на 

світло і колір. Так, наприклад, вважається, що червоний колір дратує і 

збуджує, він допоможе подолати стрес, сприяє виробленню еритроцитів, 

стимулює чуттєвість. Синій - колір нічного неба, колір спокою й 

умиротворення, він допомагає людині розслабитися, знімає роздратування, 

знижує температуру. Зелений - колір лідера. У "зеленій аурі" найкраще 

працюється. Чорний колір викликає страх, старіння і руйнування організму. 

А ось жовтий навпаки, підвищує життєвий тонус, покращує настрій. Не 



випадково його називають "кольором очікування щастя". 

Кольорове рішення інтер'єру 

Оформляючи інтер'єр, ми впливаємо на його колірне рішення, і це рішення в 

свою чергу колірної середовищем впливає на нас. Одне приміщення створює 

гарний, вільний, легкий настрій, інше - пригнічує, стримує, пригнічує нашу 

активність. Колір може порушувати в нас відчуття теплоти і холоду, 

бадьорості і втоми, легкості та тяжкості. За допомогою кольору можна 

розширювати і звужувати уявлення про навколишній нас просторі, надавати 

йому прозорість і масивність, замкнутість і розкриття. Відомо, що правильно 

підібраний колір цеху сприяє підвищенню продуктивності праці, вдало 

підібране колірне рішення кімнати, квартири з урахуванням тих процесів, які 

в них відбуваються і в залежності від того, як ми використовуємо ці 

приміщення, впливає не тільки на розумову діяльність людини, а й на 

загальний стан його здоров'я, здоров'я в цілому. Уміло використовуючи 

властивості кольору, ви досягнете в своєму житлі гармонії і затишку. 

Нехтуючи ними, ви легко можете впасти в крайнощі: створити сумовитий 

невиразний інтер'єр або, навпаки, надмірно строкатий для повсякденного 

сприйняття, а отже, втомлює очі і мозок. Всі кольори поділяються на теплі і 

холодні. 

Теплі кольори - жовтий, жовто-оранжевий, червоний, червоно-оранжевий, 

червоно-фіолетовий і всі похідні від них. Зелений колір, коли в ньому більше 

синього, є холодним, якщо більше жовтого - теплим. Теплі, інтенсивні 

кольори здаються більш близькими, тому їх називають виступаючими. 

Холодні сприймаються як далекі, відступаючі. 

Холодні кольори - блакитний, фіолетовий, синій і вся група синьо-

зелених і синьо-фіолетових тонів. Для кімнат з орієнтацією на південь 

бажано застосування холодних кольорів, з орієнтацією на північ зазвичай 

рекомендують теплі кольори. У кімнатах, що виходять на південь, можна 

застосовувати більш інтенсивні кольори, ніж в кімнатах, орієнтованих на 

північ, де стіни повинні бути більш світлими (тут враховується природна 



освітленість). 

Колорит - це співвідношення всіх кольорів, що входять в композицію 

інтер'єру кімнати або квартири в цілому, Він визначається домінуючими 

кольорами близьких відтінків. Наприклад, якщо в рішенні інтер'єру 

домінують сіро-блакитні тони, то при незначному наявності жовтого, 

коричневого та білого він сприймається в сіро-блакитному колориті. 

Кольорове рішення інтер'єру кімнати або житлової квартири може бути 

ньюансним або контрастним. При ньюансному вирішенні в приміщенні 

переважають м'які, близькі по тону кольору. Причому, більш світлий колір 

рекомендується для великих площин, на яких виділяються темні предмети 

меблювання і оздоблення. Для контрастного рішення характерно гармонійне 

поєднання різних кольорів і відтінків. Меблі з яскравою оббивкою можуть 

бути розміщені на тлі строкатих, насичених за кольором і малюнком шпалер, 

контрастно поверхні підлоги. Однак таке колірне рішення підходить для 

просторих загальних кімнат, дитячих. У колірну гамму одного приміщення 

слід вводити не більше двох-трьох кольорів. Більша різноманітність кольору 

викликає роздратування, стомлює. 

Приміщення або всю квартиру можна оформити за принципом 

контрастності, т. т. Поєднання кольорів, що різко відрізняються один від 

одного. Контраст кольорів вимагає ретельного вибору сили кольору, так як в 

цьому випадку вони використовуються в повну силу. 

Принцип контрастного рішення може будуватися на зіставленні двох 

основних контрастних кольорів: зеленого і рожевого, синього і оранжевого, 

коричневого і бірюзового та ін. Звичайно, це не означає, що всі предмети і 

оздоблення стін, підлоги, дверей і т. П. Повинні бути тільки двох кольорів. 

Гамма тонів основних контрастують груп може мати кілька відтінків 

(темніше, світліше, холодніше, тепліше), але перевага двох обраних квітів 

повинно домінувати. 

Жовтий, синій і червоний кольори дають найсильніший, ясно читається 

колірний контраст, наприклад, темно-сині стіни, текстиль та меблі в червоно-



жовту клітку з деталями білого або чорного кольору. Чорний і білий кольори 

дають найсильніший контраст світлого і темного. 

Фарбувати стелю зазвичай рекомендують в білий колір, так як він створює 

враження простору і повітря на відміну від темного тону, який підкреслює 

матеріальність і масу. Однак якщо в невеликій, але дуже високій, кімнаті 

стелю пофарбувати в темний колір, а стіни - в світлий, холодний тон, вона 

буде здаватися набагато нижче і просторіше натуральних розмірів. Темна 

стеля прийнятна тільки в тому випадку, якщо приміщення дуже вузьке і 

високе, але і тоді колір необхідно вибирати дуже обережно. При 

недостатності в приміщенні денного світла, особливо в районах старої 

забудови великих міст, використовують світлі теплі кольори і тони (білий, 

оранжево-жовтий, сірий, зелений і блакитний), так як вони відображають 

приблизно в 1,7 рази більше сонячного світла, ніж інші. У південних же 

районах країни використовують більш темні кольори, які поглинають 

надлишок світла (синій, темно-блакитний, теракотовий). 

Вибираючи співвідношення кольорів, необхідно враховувати 

взаємозв'язок приміщень, що особливо важливо в невеликих квартирах, де 

всі кімнати можуть бути видимим через дверні прорізи. Якщо ми входимо в 

кімнату, забарвлену в жовтий колір, а потім в кімнату, забарвлену в червоний 

колір, то це може викликати наростаюче стан підйому, активності, і навпаки, 

при поверненні з червоної кімнати в жовту нам здається, ніби ми стаємо 

легше. Послідовність зміни квітів в просторі дуже важлива в програмуванні 

настрою. Кожному приміщенню квартири властива певна значимість, яка 

особливо проявляється при переході з однієї зони в іншу, від одного 

функціонального процесу до іншого. У квартирі важливі послідовності: 

передпокій - кухня - загальна кімната; кухня - коридор - ванна; спальня - 

коридор - ванна. 

Синій колір, завдяки своєму спокійному впливу, найбільш бажаний з 

усіх кольорів. Ми звикли спостерігати в природі складні поєднання синього 

кольору від ніжно-блакитного до чорно-фіолетового. Це, як правило, повітря, 



вода, далечінь, глибина, відображення, полірована або анодирувана 

поверхню. У внутрішніх приміщеннях простий синій колір виглядає занадто 

холодно, але якщо він розкладений на складну тонову гаму або з'єднаний з 

жовтим і червоним, то він і сприймається по-іншому. Психологічний вплив 

поєднань синього кольору з іншими легко визначити, так як вони аналогічні 

тим, що зустрічаються в природі. Так, соковитий жовтий з синім дає 

несподівані поєднання сонячного і похмурого природного оточення. 

Гармонійне з'єднання синього і коричневого, в якому проявляється зв'язок 

неба і землі. Коричневі і бежеві відтінки в поєднанні з синім прийнятні в 

оформленні постійного спокійного і стильного житлового приміщення: 

загальної кімнати і робочого приміщення, спальні та дитячої кімнати. 

Блакитний колір середньої насиченості надає кімнаті строгий вигляд, як би 

розширює її. Світлі тони цього кольору можна застосовувати в кімнатах, що 

виходять на південь. Не рекомендується фарбувати в блакитні і сині тони 

кімнати, звернені на схід і захід. 

 

Фіолетовий колір - створює враження замкнутості, тяжкості, викликає 

гнітючий настрій. Тому використовувати фіолетовий колір в рішенні 

інтер'єру житлових приміщень без допомоги архітектора, дизайнера радимо 

дуже обережно. 

Зелений колір - колір природи і свіжості. Він викликає стан спокою і 

м'якості, сприяє зниженню тиску крові за рахунок розширення капілярів. Цей 

колір благотворно впливає при розумовому перенапруженні. Можливо, з 

цією метою письмові столи раніше покривали соковитим зеленим сукном. 

Зелений колір добре підходить для житлового приміщення, але кімната, 

обклеєна шпалерами традиційного забарвлення розділеного зеленого 

кольору, виглядає нежиттєздатною, нудно і бездушно. І навпаки, 

використання світлих бежевих і білих фонів і деталей з яскраво-зеленими або 

глибокими темно-зеленими елементами окремо створює свіжу, 

життєстверджуючу, повну оптимізму атмосферу. Подібно білому, 



коричневому, синьому, зелений колір можна використовувати як 

об'єднуючий всі приміщення. Стіни, а іноді і стелю, пофарбовані в глибокий 

зелений колір, в поєднанні зі світлими меблями надають приміщенню 

затишок і врівноваженість. В зелений колір найкраще фарбувати стіни 

кімнат, призначених для відпочинку. Однак не слід фарбувати стіни в зелені 

тони з жовтими відтінками, якщо кімната добре освітлена, оскільки під 

впливом сонця стіни будуть здаватися темними. Зелені тони при фарбуванні 

стін більш підходять до світлих меблів, ніж до традиційного коричнево-

червоного кольору. Темно-зелений фон може контрастно підкреслити білі 

меблі, світлих порід дерева-сосни, берези, клена. При фарбуванні в зелений 

колір необхідно враховувати наявність зелені кімнатних рослин. Щоб 

уникнути перенасиченості зелені тони не слід застосовувати в кімнатах з 

широкими вікнами, що виходять в бік зеленого масиву. 

Жовтий колір добре впливає на зір, мозок, знімає в деяких випадках 

нервову напругу, створює сонячну, радісну, живу атмосферу. Сполучення 

жовтого з білим і коричневим створюють широкі можливості декорування 

дитячої кімнати, кухні, кімнати для школяра, студента. У той же час жовтий і 

білий в поєднанні з блакитним і смарагдовим можуть скласти основу для 

вирішення загальної кімнати в різних варіантах. 

Включення жовтого кольору завжди розширює приміщення, робить 

його просторим і легким. У поєднанні з білим жовтий колір не стомлює очі, 

додає приміщенню особливу легкість і проникність простору. Навіть саму 

заставлену маленьку кімнату за допомогою активного використання білого і 

жовтого кольору можна перетворити в зорово простору і світлу. Тому 

поєднання білого і жовтого в рішенні приміщень, звернених на північ, 

вузьких або затемнених і в дитячих кімнатах цілком доречно. Поєднання 

білого і жовтого, доповнене включенням декоративної зелені, вносить 

особливу природність середовища, природного оточення. І, навпаки, 

поєднання жовтого з чорним створює штучну ділову атмосферу робочого 

приміщення. Йдеться тільки про чистому і яскравому жовтому кольорі, який 



завжди можна використовувати з упевненістю, що він не псує інтер'єр. Всі 

можливі відтінки в сторону коричневого, зеленого вимагають більш 

продуманого і обережного ставлення. Жовтий колір відрізняється особливою 

активністю і тому навіть незначне його використання відразу змінює 

загальну колірну картину. Складний, невиразний по колірних сполучень 

інтер'єр можна пожвавити включенням яскраво-жовтою деталі, яка надає 

загальну цілісність, завершеність і ясність. 

Червоний колір - збудливий, гарячий, енергійний і життєрадісний - 

найбільш живий і активний колір. Він стимулює впливає на мозок і викликає 

яскраві емоційні реакції, сприяє збільшенню мускульної напруги, 

підвищенню тиску крові і ритму дихання, дуже впливає на настрій людей. 

Мова йде не тільки про яскравість сучасного кольору червоної 

пластмаси, нітроемалі, тканини. З будівельних матеріалів цегла і клінкер, 

охра і сурик відносяться до стародавніх традиційних матеріалів, які 

багатством відтінків червоного кольору завжди прикрашали житлові 

приміщення. І зараз їх можна з успіхом використовувати для оформлення 

приміщень будинку, особливо при безпосередньому контакті з природою. 

Дуже красиво поєднання червоного і коричневого з білим і чорним. Чорний 

підсилює звучання, надає конкретність і значущість простору, білий - 

пом'якшує, знімає напругу. Жвавість і теплота червоного кольору можуть 

порушувати і стомлювати. Але - це роздратування швидше миттєве, ніж 

тривалий. Легко збудливі люди повинні уникати червоного кольору і, 

навпаки, невпевнені, Схильні до млявості можуть використовувати його для 

корисного управління. Ступінь впливу червоного кольору можна регулювати 

і добиватися різного ефекту не тільки тональністю, насиченістю, але і 

площею поверхні включаються в інтер'єр елементів. Прикладом можуть 

служити відсовуються штори, скатертини, покривала, пледи, декоративні 

подушки, положення яких легко міняти. 

Білий колір - символ чистоти і порядку. Нейтральність по відношенню 

до інших квітів дозволяє об'єднувати їх, причому білий колір збільшує 



яскравість інших чистих кольорів. Це "байдужий" колір. У сучасних 

квартирах в білий колір, іноді з синюватим відтінком, фарбують стелі, 

завдяки чому приміщення здається вище. Властивість білого кольору - 

пом'якшувати інші кольори, особливо яскраві фарби (помаранчеву, червону, 

зелену). 

Інтер'єр з перевагою білого кольору завжди служить вихідною 

позицією в розвитку колірних рішень квартири. І якщо навіть не ціла кімната, 

а тільки частина її декорована з явною перевагою білого кольору, це завжди 

збільшує колірні можливості. Оскільки колірні комбінації чистих кольорів 

надають зайву строкатість, білий і чорний завжди гармонійно поєднуються з 

ними. Якщо в кімнаті багато різких чистих кольорів, то тонові контрасти 

можуть бути значно зменшені введенням білих акцентів. Пофарбувавши в 

світлі тони стіну, звернену до вікна, можна домогтися більшої освітленості 

приміщення, оскільки світла стіна рефлектує денне світло. 

Принцип оформлення білого приміщення досить простий і не вимагає 

від оформлювача особливого уміння. Різна ступінь включення кольорових 

предметів, починаючи від простих чистих кольорів і закінчуючи їх 

складними взаємними поєднаннями, дозволяє поступово різноманітити, 

пожвавити приміщення. Колірними акцентами можуть бути не тільки 

елементи меблів, обладнання, а й одяг людини, квіти на столі, книги, 

декоративні елементи. 
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