
УРОК 12 

ТЕМА : СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КОЛЬОРОВОГО ОФОРМЛЕННЯ 

Вибір кольору 

У природі не може бути красивих або некрасивих кольорів. Кожен колір 

прекрасний. Людям може подобатися або не подобатися певний колір або 

відтінок. Може бути також неправильно підібрано поєднання кольорів. Кожен 

колір повинен бути підібраний згідно з усією колірною гамою навколишніх 

речей, предметів меблів і декору, навколишньої природи. Змінивши хоча б один 

колір, доведеться міняти і інші кольори в дизайні. Кольори взаємопов’язані і 

впливають на сприйняття окремо кожного відтінку. Колір має досить сильний 

вплив на простір навколо. Колір впливає і на настрій, який буде формуватися у 

людини в тому чи іншому приміщенні. Колір може підняти настрій і вплинути 

на поведінку людини. З його допомогою можна приховати деякі елементи в 

приміщенні. Вибираючи колір, слід керуватися базовими знаннями про 

кольорах і знати, яким чином той чи інший колір може впливати на людей і 

простір навколо. 

Відправні точки при виборі кольору 

Найбільш правильним способом вибору кольору, напевно, міг би бути 

колірний зразок, який можна помацати і переконатися в правильності свого 

вибору. Але не завжди можна побачити колірний зразок обраної фарби і часто 

доводиться сподіватися що опис кольору буде в точності таким же, як ми його 

собі уявляємо. 

Кожен представляє свій відтінок кольору. Наприклад, якщо групу людей 

попросити уявити колір ясного неба, то відтінків цього кольору може бути 

стільки, скільки людей було опитано, хоча всі ми знаємо, що колір ясного неба 

синій. Кожен буде уявляти собі свій колір від пастельно-блакитного до 

глибокого синього. Ми навіть можемо думати, що запам’ятали який-небудь 

відтінок, але це практично неможливо, так як люди не наділені так званою 

колірної пам’яттю. Відтінків кольорів існує тисячі і знайти для кожного назва 

дуже складно. 

Атмосфера приміщення створюється завдяки кольорам 



Перед тим, як йти в магазин за фарбою, більшість вже знає, в які тони 

хотіли б пофарбувати кімнату, залишається лише підібрати відтінок. Кожному 

клієнту легше буде допомогти з вибором, якщо запитати його емоційним 

настроєм повинно мати приміщення на його погляд і відштовхуватися від 

відповіді на це питання. Наприклад, потрібна спокійна атмосфера, неймовірний 

простір і легкість, затишок і тепло або хочеться вибуху фарб і найсміливіші 

цветосочетания? Також для визначення бажаного настрою і колірних рішень в 

тій або іншій кімнаті, можуть допомогти фотографії в журналах по дизайну 

інтер’єрів. Правильна забарвлення приміщення є синонімом бажаної атмосфери 

і настрою того чи іншого приміщення в цілому 

Вибір кольору – це відбір 

При чіткому уявленні про бажаної колірної гамі відсіюється половина 

квітів. Наприклад, якщо планується створення теплої або холодної атмосфери в 

приміщенні, виключаються яскраві і чисті кольори або м’які і кольорувати білі 

відповідно. Ось Таким простим способом робиться первинний відбір кольорів. 

Методом виключення можна зрештою підібрати ті кольори, які вам потрібні. 

Наприклад, відсіваючи спочатку те, що не підходить, з часом наближаєшся до 

бажаного кольору. Згідно з першим обраним кольором підбираються і інші 

кольори, які будуть оптимально підходити, завдяки чому будуть створюватися 

гармонійні кольорові сполучення. 

Гармонія 

Людина за своєю природою прагне до гармонії, тому приємним для 

сприйняття є збалансований і гармонійний колорит. Гармонія кольору 

народжується на різних колірних контрастах. Різноманітні контрасти чудово 

організовують простір, допомагаючи відчути і окреслити всі предмети в 

приміщенні. Гармонію схожих кольорів можна створити, вибираючи сусідні 

кольори колірного кола, наприклад синього і блакитного або рожевого та 

зеленого. Часом буває, що відправною точкою у створенні колірної гами 

інтер’єру є кольори меблів, до якої необхідно підібрати гармонійний колір для 

стін. Згідно з принципами єдиної колірної гармонії в даному випадку колір для 

стін можна вибрати трохи світлішим або темнішим кольором меблів. 



Абсолютно різні кольори легко і гармонійно можна об’єднати на основі 

однакових відтінків, наприклад, об’єднуючи червоний і сірий, ми створюємо 

гармонійні сполучення кольорів, так як в цих кольорах зміст чорного і білого 

однакове. Гра на контрастах створює енергійну атмосферу в приміщенні, тому 

можна об’єднувати пари протилежних кольорів для створення саме такого 

ефекту. Слід пам’ятати, що протилежними парними кольорами є червоний та 

зелений кольори, жовтий і фіолетовий, а також синій і помаранчевий. 

Для спокійного проведення часу в приміщенні потрібні контрасти 

Світлі і теплі відтінки, близькі до природних кольорів, створюють 

утихомирену і стриману атмосферу в приміщенні. Завдяки вибору таких 

кольорів настрій в кімнаті стає спокійним і відкритим. Підкреслить спокій 

таких відтінків матова фарба. Природні відтінки прекрасно підходять для фону. 

Забарвлюючи в нейтральні тони стіни, можна підкреслити красу помітною 

меблів або домашнього текстилю.  

Навіть у спокійному просторі повинно бути чітке розходження між 

темними і світлими тонами, інакше приміщення може стати нудним і 

стомлюючим. Темні і світлі кольори разом можуть створити чудову гармонію 

контрастів, завдяки чому нейтральні природні відтінки можуть дати 

функціональний і вишуканий колірної результат. Наприклад, інтер’єр в чорно-

білому дизайні служить відмінним прикладом темних і світлих контрастів: 

навіть у тому випадку, якщо в приміщенні з якихось причин не буде більше 

інших кольорів, все одно контраст буде приємним і гармонійним. Гарний 

спосіб перевірки вашого темно-світлого дизайну є проста чорно-біла 

фотографія даного приміщення. Тепер уважно подивіться на фотографію: якщо 

зображення чітке і легко сприймається, контраст приміщення чудово 

функціонує. 

Без світла немає кольору 

Вибираючи кольори для внутрішніх приміщень, пам’ятайте про 

важливість світла. Тип освітлення, його сила і спрямованість у комплексі 

впливають на наше сприйняття кольорів у приміщеннях. Один і той же колір 

буде сприйматися по-різному при природному освітленні на сонці, трохи по-



іншому при природному освітленні в тіні і по-іншому він буде сприйматися при 

освітленні штучного характеру. Сильніше за інших піддаються зміні 

сприйняття саме світлі поверхні. Світло електричної лампи, що падає на 

поверхню, надають йому жовтуватий відтінок. При люмінесцентному 

освітленні кольори втрачають свою насиченість. Виходячи із цих знань, слід 

вибирати кольори для фарбування поверхонь всередині приміщень завжди на 

місці і при тому освітленні, яке буде використано.  

Рекомендується для північних і східних сторін вибирати більш світлі і 

теплі кольори, а на західній і південній слід використовувати холодні відтінки. 

Також при виборі слід враховувати розмір приміщення і його призначення: 

якого типу ця кімната (спальня, дитяча, вітальня тощо). Спочатку підбирають 

зазвичай колірну гаму для приміщень загального типу: ванні кімнати, вітальні, 

кухні. Для таких приміщень краще вибирати більш натуральні і світлі відтінки 

фарб. А ось для спальні можна використовувати найсміливіші дизайнерські 

ідеї. Для пожвавлення атмосфери ванні кімнати можна фарбувати насиченими 

кольорами. 

Вибір кольору при зовнішній фарбуванні 

Навіть для досвідченого майстра і дизайнера вибір кольору для 

зовнішньої забарвлення може стати досить складним етапом. Це відбувається 

в зв’язку з тим, що на основі невеликих выкрасов каталогів кольорів складно 

уявити сприйняття того чи іншого кольору на великих поверхнях. На великих 

поверхнях, коли навколо прекрасні кольори природи, кольори будуть 

сприйматися більш світлими і яскравими, ніж вони сприймаються на 

маленьких зразках на білому тлі колерных карт. Правильніше вибирати з 

кольорового каталогу трохи більш приглушений і з більш сірим відтінком 

колір, ніж той, який був обраний у відповідності з дизайном зовнішніх 

поверхонь. Завдяки саме таким принципом вибору ви виберете саме той 

колір, який вам потрібен  

 

Також слід врахувати, що кольори сприймаються трохи по-різному 

зблизька і здалеку. Наприклад, темні поверхні краще зливаються з природою, 

якщо на них дивитися здалеку, а світлі поверхні з цього ж відстані будуть 



помітно виділятися. Відкриті і освітлені ділянки будинку рекомендується 

фарбувати у світлі кольори, а будинки, розташовані біля лісу, краще забарвити 

в темні тони. 

Крім того, на сприйняття кольору може впливати час доби, пори року, 

погода. Придивіться уважніше: колір будівлі буде сприйматися по-різному в 

золоту осінь, сніжну зиму і яскраву соковиту весну.  

Навколишнє середовище має безпосередній вплив на вибір кольору для 

різних зовнішніх поверхонь. Природа може встановити свої колірні обмеження 

залежно від місцевості, де побудований будинок. Наприклад, колір будинку 

біля лісу і на відкритій місцевості для гармонії з навколишньою природою 

повинен бути різним. Також рекомендується дотримуватися єдиного стилю, 

який гармонує з навколишніми дана будівля речами. Слід звернутися в 

місцевий відділ планування та будівництва при бажанні радикально змінити 

колір фасаду будівлі. Також слід звернути увагу, що колір повинен 

гармоніювати не тільки з оточуючою природою і прилеглими будинками, але і 

зі стилем самої будівлі. 

Рекомендується перед проведенням фарбувальних робіт для 

підтвердження правильності вибору кольору зробити пробне фарбування на 

окремому поверхні, ідентичною тій, яка буде фарбуватися. Пам’ятайте, що на 

колір лесируючих матеріалів будуть впливати такі фактори, як колір і структура 

дерев’яних поверхонь. 

Дуже часто фарбування фасадів є більш складним завданням, ніж 

забарвлення інтер’єрів. До того ж отримані помилки будуть видні не тільки 

вам, але і вашим гостям, але й всім в окрузі. Щоб вибір кольорів був не таким 

складним, фахівці компанії Tikkurila розробили спеціально каталог “Красивий 

Будинок – готові цветосочетания для фасаду”, в якому представлено 40 

кольорових листів. На вибір пропонуються не тільки класичні цветосочетания, 

але і досить сміливі поєднання кольорів, які прекрасно поєднуються один з 

одним. Надихнули фахівців традиційні кольори фінських фасадів поряд із 

сучасними тенденціями, які гармонійно поєднуються з північною природою. 



Кольорові листи з цього каталогу були названі на честь таких населених 

пунктів Карельського перешийка, як: Торфяновка, Соснівка, Рощино та інші. 

Слід врахувати, що найбільша выкраска кожного колірного листа призначена 

для фарбування саме стін, всі інші призначаються для фарбування деталей 

фасаду, в тому числі, дверей і вікон. На зворотному боці кожного аркуша 

прописані рекомендації, які допоможуть правильно вибрати колір для цоколя і 

даху. 

Колір – це чуттєве сприйняття 

Доведено науково, що колір впливає на самопочуття людей, на їх настрій, 

навіть на сприйняття температури або відстані. Сприйняття того або іншого 

кольору завжди індивідуально, так як кожен колір по-різному сприймається в 

різних людей. З цієї причини кожен бачить і сприймає колір по своєму: одному 

подобається певний колір, іншому ні. Сприйняття кольору супроводжується в 

головному мозку серією паралельних реакцій і асоціативних уявлень. Такі 

процеси індивідуальні у кожного. Досвід в дитинстві може на несвідомому 

рівні вплинути на світовідчуття. Кольори мають дуже сильне символічне і 

культурний вплив. 

Всередині приміщень зазвичай підлогу роблять в самому темному кольорі 

з усіх вибраних кольорів для дизайну. У напрямку до стелі кольору поступово 

світлішають. Такі колірні пріоритети дають людині відчуття комфорту і 

безпеки – пол як земля, а стеля як небо. Стіни створюють відчуття безпеки і 

закритості від небезпеки. 

Для створення необхідної атмосфери в будинку слід знати основні 

правила простору і кольору. Наприклад, для відчуття в кімнаті свободи і 

простору, слід стіни і стелі, а можна навіть і підлоги, пофарбувати в білий 

колір. Таким чином акцентуватиметься увага на меблях, контури приміщення 

завдяки білому кольору будуть губитися і кімната буде здаватися легкою і 

повітряною. Атмосфера в такому приміщенні сприйматиметься незавершеною і 

навіть трохи нереальним. З допомогою певного способу освітлення можна 

значно посилити невизначеність контурів простору. 

 


