
Дата: 06.04.2022 

Основи кольорознавства 

Група №11 

Урок № 19 

Тема уроку: Пастельні кольори 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з пастельними кольорами; розвивати аналітичне 

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

професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку:  

Пастельні тони - це тони, які отримані завдяки змішуванню 

білого кольору і будь-якого іншого кольору. Якщо взяти, наприклад, синій 

колір і додати трохи білого, то вийде блакитний. А якщо в блакитний ще 

додати білого, то вийде ніжно блакитний - це і буде один з пастельних тонів. 

Поєднуються вони добре з білим, а так само зі своїми побратимами, 

більш темними кольорами і відтінками. Наприклад, ніжно зелений пастельні 

тон поєднується із зеленим кольором, ніжно рожевий - з червоним, і так далі. 

 



Пастельні тони мовою обивателя - приглушені, ніжні, вершкові. 

Вони використовуються, як в дизайні одягу, так і в створенні 

унікальних інтер'єрів. 

Кожен відтінок має свою назву і призначення. 

Це всім відомі - персиковий, кремовий, м'ятний, небесно-блакитний 

і тд. 

Всі відтінки надають неповторність і фактурність. 

Пастельні тони це ніжні, м'які, світлі відтінки. Є багато світлих 

кольорів, але не все можна назвати пастельними. 

Пастельний колір можна отримати з будь-якої фарби, беремо 

основну фарбу, наприклад, при ремонті: синій, зелений, червоний, чорний і т. 

Д. І додаємо білила, чим більше білого, тим світліше отримаємо відтінок: 

блакитний, блідо-зелений, ніжно- рожевий, сірий і т. д. Вони можуть бути 

теплими і холодними, ці кольори не стомлюють очі, а навпаки, 

розслаблюють. 

Прекрасно поєднуються з білим кольором і з основним, родинним, 

але не завжди між собою, потрібно завжди експериментувати, щоб знайти 

найбільш вдале їх поєднання. 

У такому поєднанні декількох пастельних кольорів приміщення 

виглядає життєрадісно, легко, ніжно по весняному: 

 

Практична робота. Пастельні тони 

Роботу можна виконувати в зошиті або на аркуші А4 формату 

Із заданих інтер’єрів, вибрати будь-які три і в прямокутники 

(викреслені за здалегідь) занести всі пастельні кольори. 

Зразок виконання роботи: 

Обрали інтер’єр: 

 



 

Оформляємо кольори  в зошиті або на аркуші А4 формату: 

 

 

ЗАДАНІ ІНТЕР’ЄРИ: 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 
 

 


