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Урок № 3-4

Тема: Гармонійні поєднання кольорів в 

інтер’єрах

Мета: повторити та закріпити досягнення учнів за

попередніми темами; уточнити та поглибити попередньо

засвоєні знання, закріпити навики використання методики

виконання дизайну інтерєру, поєднання кольорів в дизайні;

розвивати аналітичне мислення, професійні навички,

тренувати увагу, пам'ять; виховувати професійну культуру,

уважність, старанність, вміння зосереджуватися, приймати

самостійно конструктивні рішення.

Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок

Обладнання: дизайнерські проекти, кольорові схеми з 

теми, плазмова панель, бланк завдання практичної  роботи, 

фарби.



Перевірка знань за темами: 

«Класифікація кольорів та їх 

властивості»

«Психофізіологічний вплив 

кольору на людину»

«Світло і колір»



Питання №1:

Дайте визначення 

«Кольорознавсто»



Питання №2:

Які кольори 

називаються 

хроматичними?



Питання №3:

Які кольори 

називаються 

ахроматичними?



Питання №4:

Які основні кольори ви 

знаєте?



Питання №5:

Що таке кольоровий 

тон?



Питання №6:

При змішуванні 

червоного і жовтого

кольору, який 

отримаємо?



Питання №7:

Як за допомогою двох 

кольорів отримати 

зелений колір?



Питання №8:

Як за допомогою двох 

кольорів отримати 

фіолетовий колір?



Питання №9:

Які кольори називаються 

теплими? А які холодні?



Питання №10:

Як утворити білий колір?



Питання №11:

Назвіть характеристики 

кольору?



Питання №12:

Що називається світлістю 

кольору?



Питання №13:

Дайте визначення 

насиченості кольору



Питання №14:

Як висвітлити колір?



Питання №15:

Як затемнити колір?



Питання №16:

Які ви знаєте кольорові 

схеми?



Питання №17:

Що називається 

антиподом?



Питання №18:

Що таке комплементарні 

кольори?



Питання №19:

Які кольори називаються 

суміжними?



Питання №20:

Що таке монохромні 

кольори?



Питання №21:

Як утворюється класична 

тріада?



Питання №22:

Як утворюється контрастна 

тріада?



Питання №23:

Як утворити тетраду

кольорів?



Питання №9:

Що таке квадрат 

кольорів?



колір здатний задати основу 

комфортного проживання і

перебування в приміщенні



Білий колір. Використовують для візуального розширення

маленького приміщення. 

Поєднання: білий-червоний-пісочний, білий і бежевий, білий-

чорний та білий, жовтий і рожевий.



Чорний колір - підкреслює будь-який тон. 

Вдалою комбінацією з чорним буде комбінація: чорного-

білого-зеленого, чорного-білого-жовтого (оранжевого), 

чорного-білого і червоного.



Сірий колір - нейтральний. Дизайнери поєднують його в досить

різних комбінаціях і рекомендують використовувати для 

оформлення спальні, поєднуючи його в таких композиціях як: 

сірий – жовтий – зелений; сірий – білий – червоний; сірий – білий

– блакитний; сірий – білий – зелений; сірий – білий – бежевий –

коричневий.



Коричневий колір - впевненість. Оформлення кімнати в 

коричневому тоні додасть благородства приміщенню. Краще

не використовувати як домінуючий колір - викликає духовне

виснаження. Поєднується з рожевим і білим, білим і зеленим, 

бежевим і жовтим.



Червоний колір - успіх, любов, пристрасть. 

Червоний добре використовувати при оформленні кухні, 

вітальні, ванної, передпокою, їдальні. В інтер’єрі кухні, він

позитивно впливатиме на ваш апетит. Вдалою комбінацією

червоного є: червоний – жовтий – помаранчевий – білий; 

червоний – білий – сірий; червоний – білий – чорний.



Помаранчевий – теплий, має функцію збуджувати на апетит і

покращувати настрій,, не використовуйте його при оформленні

спальні і робочого кабінету. Він поєднується з персиковим та 

шоколадним тоном, а також з фісташковим кольором.



Жовтий колір - символ багатства. Добре поєднується як з

холодними, так і теплими кольорами і відтінками. Дизайнери

використовують його для розширення простору. Вдалою

комбінацією є – жовтий – бузковий – білий, жовтий – білий –

чорний (сірий); жовтий – зелений – помаранчевий; жовтий –

молочний – коричневий – сірий.



Зелений колір - колір природи, свіжості і надії. Хорошим 

поєднанням зеленого є: зелений – фіолетовий – білий; зелений –

жовтий – білий.



Блакитний колір - легкість, безпосередність. Не рекомендують

поєднувати блакитний колір в інтер’єрі кухні, - знижує апетит. 

Розширює приміщення. Комбінацієї з блакитним є: жовтий –

білий – синій; блакитний – жовтий – зелений; блакитний – білий.



Синій - розслабляє, заспокоює. Не рекомендують

використовувати в інтер’єрі кухні. Синій добре поєднується з

білим і жовтим, жовтим і зеленим, помаранчевим, білим, 

бежевим і чорним.



Фіолетовий - викликає в людині апатію. Він добре впливає на 

серцево-судинну систему. Фіолетовий буде звужувати

приміщення. Вдалою комбінацією з фіолетовим є поєднання: 

фіолетового і бежевого; фіолетового, зеленого, сірого і білого, 

фіолетового, сірого і чорного.



Основні правила підбору 

кольорів



1. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРАВИЛО ТРЬОХ КОЛЬОРІВ

виберіть три відтінки кольору і повторюйте їх в різних

елементах оформлення.



2. СПІВВІДНОШЕННЯ 60/30/10

60% займає основний колір, 30% - вторинний колір, і 10% -

кольорові акценти.



3. ДОТРИМУЙТЕСЬ БАЛАНС ТЕПЛИХ І ХОЛОДНИХ 

КОЛЬОРІВ



4. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЕРЕВІРЕНІ КОЛІРНІ ПОЄДНАННЯ



5. ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ВАГУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ



6. ГАРМОНІЯ

більш темні тони внизу, а світліші

тони - у верхній частині

приміщення



Практична робота





Домашнє завдання: 

виконання гармонічного поєднання 

кольорів в інтер'єрі за ескізним 

проектом


