
Дата: 11.11.2021 

Основи кольорознавства 

Група №21 

Урок № 5-6 

Тема уроку: Пори року 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми темами; 

уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, ознайомити 

учнів сезонними кольорами; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; виховувати професійну 

культуру, уважність, старанність, вміння зосереджуватися. 

Матеріали уроку:  

Як використати пори року при створенні свого інтер'єру 

Колірна характеристика дизайну приміщення є найважливішим 
чинником в естетичному оформленні будь-якого інтер'єру. Насправді, від того 
які фарби переважають в колірній концепції будинку, залежить не лише 
зовнішній вигляд стін, стелі або підлоги, але також настрій людей, що живуть 
тут, і їх життєва активність. 

Існує безліч варіантів колірної організації інтер'єру, які підходять для 
різних дизайнерських рішень в оформленні приміщень. Є прості правила 
вибору кольорів, але одній з кращих і зрозуміліших  на сьогодні вважається 

концепція пір року. 

Природа є джерелом гармонії в усіх своїх проявах, тому будь-які 
створені нею кольори і їх поєднання завжди приємні людському 
сприйняттю. Ніякі інші штучні колірні образи не діють на людей так 
сильно, як природні. 

Не важливо, яка пора року зараз - фарби зими або літа такі ж 
гармонійні і життєствердні, як кольори весни або осені. Більше того, 
відтінки різних сезонів завжди підходять один одному. З кожною порою 
року, що йде, міняється тільки основний домінуючий колір. Навесні на 
перший план виходить жовтий, літо і зима - цей час блакитних відтінків, 
а осінь бере в руки палітру з червоними фарбами. 

Різні кольори здатні викликати у людини різні почуття і емоційні 
переживання. Всілякі червоні і жовті відтінки асоціюються з теплом і 



комфортом, тоді як блакитний колір сприймається прохолодним і 
освіжаючим. Тому прийнято вважати, що зима і літо є сезонами 
холодних кольорів, а осінь і весна — пори теплих відтінків. 

Кожну пору року виражається через усі кольори, властиві природі, 
лише з невеликим виділенням одного відтінку, який є домінуючим 
упродовж одного сезону. Весна і осінь, наділені красою теплих тонів, що 
пістрявить, поєднуються один з одним в усіх колірних образах. Така ж 
єдність властиво зимі і літу, з характерними для них холодними 
відтінками. З цієї причини будь-які осінні відтінки поєднується з 
весняними, а будь-які зимові — з літніми. 

Але не слід змішувати протилежні за своїм емоційним змістом 
кольори осені-весни і зими-літа - це обов'язково приведе до 
дисгармонії. 

Весняний інтер'єр 

Основні кольори весни просякнуті теплом. Вони дуже легкі, 
майже невагомі, і завжди залишають радісне відчуття приливу сил в 
передчутті дивовижного переродження. Ця пора року виражається в 
домінуванні жовтого відтінку. 

 

Стосовно дизайну приміщення, весняний настрій можна 
утілити в золотисто-жовтій, абрикосовій або липово-зеленій полі і 
стінах. Їх слід обов'язково підкреслити і оживити за допомогою 
вкраплень волошкового, небесно-синього, коралового або бузкового 
кольорів. Таке поєднання подібно до перших кольорів в променях 
зміцнілого весняного сонця. Доповніть загальну картину травневою 



зеленню у поєднанні з теплим світло-коричневим кольором. Не зайвим 
буде універсальний нейтрально-сірий або гранітний відтінок. На 
додаток, внесіть в дизайн красу і виразність жовтих металів, що 
посилить загальну гармонію. А радісний і світлий настрій підкресліть 
легкими струмуючими тканинами, такими як шовк або вуаль. 

 

 



Літній інтер'єр 

Що таке літо, і з якими образами асоціюється ця пора року 
найчастіше? Представлення більшості людей однакові: це жаркі сонячні 
дні, проведені біля берега моря, озера або швидкої річки. Вдалині 
парить земля, і горизонт як би сіпається легким серпанком. А навкруги 
освіжаюча тіло вода, летять бризки, чутний сміх. Основний колір 
жаркого літа — освіжаючий блакитний, від приглушеного відтінку 
морської хвилі до вираженого темного відблиску джерельної 
річки. 

 

Хочте надати Вашій кімнаті літнього настрою? Тоді використайте 
такі ж тони в оформленні стін і стелі кімнати. Блакитною можна 
доповнити сріблястим або молочно-білим. Виразіть літо в м'ятно-
зеленій, сріблястий-жовтій і кремнієво-бежевій полі. Прикрасьте 
картину кольором малини, білих металів і антрациту. І на завершення, 
підкресліть загальний антураж фіранками з сатину або тюль. 



 

 



Осінній інтер'єр 

Фарби осені по праву вважаються найтеплішими і 
домашніми. Вони дуже яскраві і насичені, як враження про літо, що 
пішло. Але в той же час стримані і затишні, в передбаченні холодної 
зими. Уся палітра осені сплітається воєдино з червоним кольором, що 
переважає в цей час. 

 

Для втілення цієї пори року в інтер'єрі надайте стелі і стінам 
червоно-коричневі, кавові або ясно-персикові відтінки. Для підлогових 
покриттів і меблів краще всього підійде колір іржі або теплого махагона. 
Осінь допускає контрастні поєднання синього і помаранчевого, а також 
фіолетового і зеленого кольорів. Прекрасно виглядатимуть червоні 
метали на загальному фоні. Тканини мають бути щільними і затишними, 
як оксамит, габардин або льон. Добре підійдуть екзотичні вкраплення і 
східні національні орнаменти. 

 



 

Зимовий інтер'єр 

Зима - пора яскравих контрастів. На фоні сліпуче білого снігу тут 
і там видно темні контури голих дерев; під засніженим дахом стоїть 
сірий сільський будинок, з труби клубочиться темно-сизий дим, що 
піднімається до яскраво-блакитного ясного морозного неба. Основні 
кольори зими завжди морозно-холодні, сліпуче яскраві і чисті. 
Домінують в цю пору року дві протилежності, кольори : білий і чорний. 

 

У інтер'єрі обов'язково приділите цим відтінкам належну увагу. 
Стіни і стеля - можна оформити у біло-пісочний колір, а підлогу - в сіро-
бежевий або сіро-блакитний. Підкресліть чорно-білі контрасти яскраво-
червоним, жовтим, хвойним або ж виразно-синім кольором. Добре 
підійдуть чорні і сріблясті метали, а також холодні блискучі тканини, на 
зразок атласу і сатину. 

Кожна пора року красива і по-своєму неповторювана. Але, як 
хочеться взимку хоч трохи весняного сонця або літній зелені. А влітку, 



навпаки - багато хто мріє про морозний скрипучий сніг під ногами. 
Концепція відображення пір року в інтер'єрі здатна загладити такі 
протиріччя і стати тією віддушиною, яка завжди відводитиме від Вас 
нудьгу і смуток. Переносячи природну чарівність різних пір року в 
дизайн інтер'єру будинку або квартири, кожен може продовжити для 
себе улюблений сезон, на скільки сам побажає. 

 

 

 



Практична робота. Пори року 
Роботу виконувати на 1 аркуші А3 формату. 
Аркуш ділимо на 4 частини (4 сезони), зображаємо дерево і на 

кожному сезоні показуємо кольори даного сезону в вигляді листочків. 
Фото виконаної роботи переслати в спільноту в Телеграм або на 

ел.почту:  maletz_natasha@ukr.net 

 
Зразок виконаної роботи: 

 
 
 
 
 

 

mailto:maletz_natasha@ukr.net


 


