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Тема:  Кольори в інтер’єрі  

Мета: Охарактеризувати кольори в інтер’єрі; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, 

пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

   Одним із важливих елементів композиції є колір. Для досягнення композиційної 

цілісності дизайнер використовує особливості різних кольорів, їх поєднання, 

співвідношення світла та тіні. Кольори поділяють на хроматичні та ахроматичні.  

    Ахроматичні кольори — це білий, сірий і чорний, вони відрізняються тільки за 

яскравістю. Між найяскравішим — білим — і найтемнішим — чорним — є різні відтінки 

сірого кольору: світло-сірі, темно-сірі. 

    Хроматичні кольори — це кольори та їхні відтінки, які ми розрізняємо в спектрі світла 

(червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий). Кожний 

хроматичний колір визначається трьома властивостями: тон, насиченість і яскравість. Тон 

і насиченість є якісними характеристиками кольору, а яскравість — це інтенсивність 

кольору. 

      Для кожного хроматичного кольору можна знайти інший хроматичний, який у разі 

змішування з ним у певних пропорціях утворює ахроматичний колір. Такі кольори 

називають додатковими, вони є контрастними один до одного. На колірному колі вони 

розташовані на протилежних кінцях одного діаметра. 

 

 
Мал. 1. Колірне коло 

     Різні кольори й колірні поєднання по-різному сприймаються людиною, викликають різні 

асоціації й почуття: можуть створювати відчуття радості чи суму, підвищувати або 

знижувати працездатність тощо. Тому важливо знати правила композиційного поєднання 

кольорів. Утім, суворих законів кольорової гармонії не існує: одні й ті самі поєднання 

призводять до різних ефектів залежно від співвідношення кольорів у композиції, а також 

від розмірів і форми кольорових акцентів. 

     Вдало поєднати кольори досить складно. Тому початківцям слід користуватися 

порадами дизайнерів щодо гармонії кольорів. 

Питання для самоперевірки: 

1.Що таке ахроматичні кольори? 

2. Що таке хроматичні кольори? 

3. Який ваш улюблений колір? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 



«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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