
Тема уроку 78: Застосування кольору в опорядженні будинків. 
Мета: закріпити знання щодо устаткування опоряджувальних послуг. 

 

Хід уроку 

Композиційна єдність. Може бути досягнута використанням однакового 

кольору в опорядженні спільних для більшості приміщень елементів (наприклад, 

однотипних столярних виробів, підлоги, стелі) і використанням для опорядження 

матеріалів з близькими за масштабом і характером рисунками. Найбільший ефект 

досягають, застосовуючи для підлоги більш темні чи насичені ніж для інших 

елементів приміщення, кольори. Для опорядження стін приміщень, що 

знаходяться в різних умовах освітлювання і не сприймаються одночасно, 

використання однакових кольорів не є обов’язковим. Найбільше враження 

цілісності внутрішнього простору досягають застосуванням кольорів, які близькі 

за ясністю. Виділення кольором окремих поверхонь стін або невеликих 

приміщень (існує прийом для акцентування окремих функціональних зон або 

надання інтер’єру більшої виразності) не порушує загальної єдності внутрішнього 

простору. 

Масштабність і співрозмірність. Змінити сприйняття розмірів і пропорцій 

окремих приміщень можна, застосовуючи опоряджувальні матеріали певного 

кольору, рисунка і фактури, що мають здатність візуально віддаляти або, навпаки, 

наближати опоряджену ними поверхню. Для візуального наближення поверхні і, 

тим самим, для ілюзорного коректування пропорцій приміщень використовують: 

“щільні” кольори -червоні, оранжеві, жовті (особливо темні); крупні, що чітко 

промальовані і виконані контрастно за ясністю малюнки; покриття з глибокою 

фактурою, що утворюють різкі світлотіні. Для створення ілюзії більшої висоти 

приміщення використовують вертикальний малюнок в опорядженні стін. 

Розмежування стіни по горизонталі опорядженням двох видів (наприклад, 

влаштування панелі, а також влаштування темного бордюра) візуально знижує 

висоту приміщення. 

Світловий комфорт. Для створення в приміщеннях хорошої освітленості в 

опорядженні стін і стелі використовують світлі опоряджувальні матеріали з 

матовими поверхнями. Необхідний рівень освітленості в приміщеннях, що 

призначені для зорової роботи, досягається, якщо основні відбивальні поверхні 

мають коефіцієнт відбиття: стеля – 75...80%, стіни – 50...70%, підлога – 20...40%. 

При слабкій освітленості приміщень різко знижується сприйняття насиченості 

кольорів, що використані в опорядженні. При цьому блакитні, сині і фіолетові 

тона змінюються менше, ніж червоні, оранжеві і жовті. В слабоосвітлених 

приміщеннях, в яких, як правило, відсутні світлові отвори, добре сприймаються 

лише холодні тона. Їх не варто фарбувати в білий колір тому, що білі поверхні у 

таких умовах мають низький коефіцієнт відбивання і при відсутності колірного 

тону будуть здаватися тьмяними, забрудненими.  

Колірний комфорт. Для створення в інтер’єрах відчуття колірного комфорту 

необхідно забезпечити: 

 сприятливий колірний “клімат” у приміщеннях різної орієнтації за 

сторонами горизонту; 



 гармонійне і виразне колірне поєднання всіх елементів інтер’єра, 

включаючи меблі і декоративне оформлення; 

 відповідність кольору опорядження призначенню приміщення і 

створення в необхідних випадках певного стереотипу. 

Залежність колірного рішення від орієнтації приміщень за сторонами 

горизонту. У приміщеннях, що орієнтовані на північ, варто використовувати теплі 

(жовті, оранжеві) кольори. 

У приміщеннях, що орієнтовані на південь і не мають глибоких лоджій або 

інших затінювальних пристроїв, для фарбування використовують холодні кольори 

– синій, блакитний, зелено-блакитний, а також теплі кольори відносно невеликої 

насиченості. У приміщеннях, що орієнтовані на схід і захід, використовують 

нейтральніші, тобто менше насичені кольори, наприклад, бежеві, полові, сіро-

зелені. 

При розробленні колірного опорядження варто враховувати також 

світлокліматичні особливості району будівництва. У північних районах 

рекомендовано використовувати кольори меншої насиченості, ніж у південних 

районах, але із більшою ясністю. При цьому перевагу віддають теплим кольорам. 
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