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Тема уроку: Схеми гармонійного поєднання кольорів 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з схеми гармонійного поєднання кольорів; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, тренувати 

увагу, пам'ять; виховувати професійну культуру, уважність, 

старанність, вміння зосереджуватися. 

Матеріали уроку:  

Схеми гармонійного поєднання кольорів 

Правильне поєднання кольорів – одна з важливих складових 

довершеного образу і стильного і цілісного інтер’єру. Саме тому ми вирішили 

поділитися шпаргалкою, з якою ви точно не промахнетеся при виборі одягу 

або дизайну квартири. 

 



Схема № 1. Компліментарне поєднання 

Компліментарними, або додатковими, контрастними, є кольори, 

які розташовані на протилежних сторонах колірного круга Іттена. Виглядає їх 

поєднання дуже жваво і енергійно, особливо при максимальній насиченості 

кольору. 

  

Схема № 2. Тріада – поєднання 3 кольорів 

Поєднання 3 кольорів, що лежать на однаковій відстані один від 

одного. Забезпечує високу контрастність при збереженні гармонії. Така 

композиція виглядає досить живою навіть при використанні блідих і 

ненасичених кольорів. 

 

 



Схема № 3. Аналогічне поєднання 

Поєднання від 2 до 5 кольорів, розташованих поруч один з одним на 

колірному колі (в ідеалі – 2-3 кольори). Враження: спокійне, що налаштовує 

на позитив. Приклад поєднання аналогічних приглушених кольорів: 

жовтогарячий, жовтий, жовто-зелений, зелений, синьо-зелений. 

 

Схема № 4. Роздільно-компліментарне поєднання 

Варіант компліментарного поєднання кольорів, тільки замість 

протилежного кольору використовуються сусідні до нього кольори. 

Поєднання основного кольору і двох додаткових. Виглядає ця схема майже 

настільки ж контрастно, але не настільки напружено. Якщо ви не впевнені, 

що зможете правильно використовувати компліментарні поєднання, – 

використовуйте роздільно-компліментарні. 

 



Схема № 5. Тетрада – поєднання 4 кольорів 

Колірна схема, де один колір – основний, два – другорядні, а ще 

один виділяє акценти. Приклад: синьо-зелений, синьо-фіолетовий, червоно-

оранжевий, жовто-оранжевий. 

 

Схема № 6. Квадрат 

Поєднання 4 кольорів, рівновіддалених один від одного. Кольори 

тут несхожі по тону, але також комплементарні. За рахунок цього образ буде 

динамічним, грайливим і яскравим. Приклад: фіолетовий, червоно-

оранжевий, жовтий, синьо-зелений. 

 

 

 



Практична робота. Кольорові схеми 

Роботу можна виконувати на 3 аркушах А4 формату. 

Виконати 6 кольорових схем за зразком: 

 

 

 

 


