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ТЕМА. КОЛЬОРОЗНАВСТВО ТА ХУДОЖНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ 

ПОВЕРХОНЬ 

 

Колір є найважливішим фактором формування та сприйняття інтер’єру. 

Разом із функціональним призначенням інтер’єру він фізіологічно, 

психологічно і естетично впливає на людину. Колір може створюватись 

штучно: фарбуванням поверхонь та окремих деталей або нанесенням 

оздоблювальних матеріалів. 

Сучасне кольоробачення потребує цілеспрямованого кольорового 

оформлення інтер’єрів будь-якого призначення. На принципах 

кольоросприйняття основується робота архітектора та художника з інтер’єру, 

адже кольорове рішення інтер’єрів чинить значний психологічний вплив на 

людину. Наприклад, в офісних приміщеннях колір повинен підвищувати 

продуктивність праці, у лікувальних закладах – заспокоювати. 

У громадських закладах кольорову палітру можна вирішувати за 

допомогою як контрастних співвідношень, так і нюансів кольорів. У разі 

співвідношення декількох кольорів в інтер’єрі повинен переважати якийсь 

один колір. На вибір кольору впливає також об’єм приміщень: у великих 

приміщеннях кольори можуть бути насиченішими. Домінуючий колір в 

оздобленні приміщень зазвичай сприймається малонасиченим, а кольори 

окремих деталей повинні бути до нього контрастними. Одноколірність у 

рішенні інтер’єрів призводить до монотонності, а невмотивоване 

використання великої кількості кольорів створює враження хаосу. 

Але оскільки інтер’єр – це невід’ємна частина архітектури, то роль кольору 

тут не обмежується створенням комфортних умов, а зумовлена впливом 

багатьох факторів. 

Зокрема це: 

– структура, форма та розміри приміщення; 

– ступінь освітленості природним світлом; 



– характер джерела штучного освітлення; 

– кольорове оточення; 

– загальна композиційна ідея; 

– мікроклімат приміщень; 

– габарити та матеріал огороджувальних поверхонь; 

– сторона світу, на яку орієнтоване приміщення. 

Для зовнішньої і внутрішньої колірної обробки будівель, в тому числі і 

забарвлення, дуже часто користуються методами живописної техніки з 

повітряною перспективою, з ослабленням світла і кольору в міру віддалення 

предмета від глядача, з об'єднанням кольору, світла і тіні, що дають відносно 

повне уявлення про видиме предметі. 

Мальовнича техніка зображення ускладнює технічне виконання роботи 

і вимагає для здійснення проекту додаткових проектних документів, що 

забезпечують можливість точного підбору матеріалів за кольором для 

обробки всієї будівлі і його окремих частин. 

Такими документами є розгортки і аксонометрії, які слід розглядати як 

робочі креслення проектування колірної обробки, а також оздоблювальні 

карти, на яких даються колірні поєднання оздоблення всіх поверхонь 

суміжних приміщень. Найбільш простим видом проектування колірної 

обробки вважають зображення будівлі в плані, на якому всі приміщення 

пронумеровані. Поруч з планом повинні бути вказані кольори колерної 

обробки кожного з них або їх номери в колерній  книжці. 

Розгортка це план приміщення, витриманий в певному масштабі. У 

центральній частині плану поміщена стеля, стіни розгорнуті за чотирма 

напрямками. План підлоги дається зазвичай з правого боку. Проектування 

кольору забарвлення вулиць виконується також в розгорнутому вигляді, на 

якій фасади будівель розташовуються по обидва боки проїжджої частини. 

Аксонометрія внутрішнього кольорового оформлення будівлі 

передбачає зображення внутрішнього вигляду приміщень, розглянутого 

знизу через зняті підлоги. При цьому з'являється можливість зорового 



сприйняття колірних поєднань обробки значного числа приміщень, 

розташованих в межах поверху, а також зіставлення колірних поєднань 

суміжних приміщень і стельових площин з поверхнями стін. 

При використанні для підлог синтетичних рулонних і плиткових 

матеріалів важливе значення має зіставлення кольору і малюнка поверхонь 

підлоги. В цьому випадку аксонометрію внутрішнього кольорового 

оформлення слід будувати з видом зверху, тобто через зняті стелі. 

Аксонометрія з видом знизу зазвичай будується під кутом 60 ° до 

горизонтальних ліній плану. Висота приміщень розраховується точно за 

масштабом( рис.1) . Невелика частина стелі, видима при такій побудові, 

цілком достатня для колірних позначень і взаємних зіставлень. 

Аксонометрію з видом зверху можна будувати під кутом 60 ° до 

горизонтальних ліній плану, якщо обробка поверхонь підлоги вирішується в 

одному кольорі. 

 

Рис.1 

Коли виникає необхідність показати не тільки колір, але і малюнок 

підлоги, побудову аксонометрії  роблять під кутом 120 ° до горизонтальних 

ліній плану. При такій побудові аксонометрії  відкрито 75% площі підлоги 

(рис. 2). 



 

Рис. 2  Аксонометрія поверху секції  житлового будинку.  

Вид згори (зі знятою стелею) 

 

Перспектива. Перспективне проектування дає можливість показати, як 

майбутні будівлі зовнішнім виглядом будуть вписуватися в архітектурний 

ансамбль вулиці, площі і т. П., А також як буде візуально сприйматися 

оформлення інтер'єру великих будівель громадського, культурно-побутового 

призначення та ін. Кращий засіб виявлення архітектурно-художніх даних - 

перспективне побудова креслення будівель, що виконується з нанесенням 

тіней. 

 З практичною метою (опорядження будівель) перспективу будівель 

проєктують кольоровим оздобленням без нанесення тіней. Приклад такого 

виду проєктування показаний на рис. 3  



 

Рис.3 Кольорове проєктування виробничого цеху без нанесення тіней 

Колірні книжки і їх використання. Для полегшення підбору кольорів 

користуються колерними книжками, в яких підібрані зразки кольорів різного 

кольору. 

У «Альбомі кольорів» вміщено 130 кольорових кольорів із рецептами 

їх складів. Вони призначені для підбору тільки клейових барвистих складів. 

Кожен зразок кольору, виконаний на аркуші щільного паперу, має свій 

номер; під тим же номером в додатку дається відповідний рецепт. Щоб 

можна було підібрати поєднання кольорів (наприклад, для стіни і панелі), 

листки в книжці розрізані вздовж на дві частини. Вибравши колір для 

фарбування стіни, перегортають верхні частини листків колерні книжки і 

підбирають для панелі колір, що гармонійно поєднується з забарвленням 

стіни. 

В «Атласі архітектурних кольорів» міститься 96 забарвлень матових 

кольорів на водних зв'язуючих з рецептурою пігментної частини. «Атлас» 

побудований у вигляді таблиць з кольоровими вифарбовуваннями. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. : 

1. Що таке колір ? 

2. Які проектні документи забезпечують можливість точного підбору 

матеріалів за кольором? 

3. Коли виникає необхідність побудови аксонометрії під кутом 120 °? 

 

Надати відповіді на пошту ashmarina@ukr.net,  або у вайбер 063-120-31-20 



 

 


