
Тема уроку 79: Застосування кольору в опорядженні будинків. 
Мета: закріпити знання щодо устаткування опоряджувальних послуг. 

 

Хід уроку 

Поєднання кольорів в інтер’єрі. Для одержання гармонійних і виразних 

колірних композицій на об’єктах, що будуються, необхідно враховувати закони 

взаємодії кольорів. При цьому завершені колірні рішення (з врахуванням кольору 

обладнання, меблів та інших елементів інтер’єра) повинні бути достатньо 

різноманітними за кольором, тому що зір людини менше стомлюється, якщо 

сприймає гаму кольорів. Використовуючи для основних поверхонь стін і підлоги, 

що є фоном для меблів та інших елементів інтер’єра, кольори малої насиченості, 

легко забезпечити гармонійність усіх кольорів у інтер’єрі. У цих випадках для 

підвищення виразності варто використовувати активніші кольори для 

предметного середовища. 

За кількістю головних кольорів використовують колірні композиції трьох 

типів: 

 однотонні, такі, що побудовані на поєднанні одного головного кольору і 

групи близьких до нього кольорів; 

 полярні, такі, що побудовані на поєднанні двох головних кольорів 

великих або середніх інтервалів або двох груп близьких кольорів; 

 багатоколірні, такі, що побудовані звичайно на трьох головних кольорах 

або трьох групах близьких кольорів середніх інтервалів, 

найгармонічнішими з яких є кольори, що рівновіддалені один від одного 

в спектральному колі. 

Однотонні композиції використовують в приміщеннях, що призначені для 

виконання робіт, які потребують зосередженої уваги або для відпочинку; 

багатоколірні композиції – у приміщеннях короткочасного перебування. Для 

створення стійкої і урівноваженої композиції кольори в інтер’єрі варто 

розподіляти за відчуттям “ваги”. Для підлоги бажано використовувати “важкі” 

(темні) кольори; для стін – “легші”; для стелі – “найлегші” (світлі). Важкі кольори 

можуть бути розташовані і у верхній частині приміщення, але тоді їх площа 

повинна бути зменшена на стільки, щоб загальна маса колірних плям здавалася б 

легшою загальної маси нижніх кольорів. 

При створенні колірної гармонії має значення підбір кольорів за розмірами 

площі, яку вони займають. Композиції легко сприймається тоді, коли площа, яку 

займає колір, обернено пропорційна його активності. 

При обробленні колірних композицій слід використовувати властивість 

єдиного кольору підлоги поєднувати простір функціонально зв’язаних приміщень. 

У цьому випадку колір, що прийнятий для підлоги, повинен гармонійно 

поєднуватися з кольором стін усіх приміщень. Таким кольором для підлоги є 

ахроматичний колір або кольори, в основі яких лежать жовті або оранжеві 

пігменти, тобто близькі до кольорів натуральних порід деревини різних порід. 

Відповідність кольору опорядження призначенню приміщень. При виборі 

кольору за основу беруть характер впливу різних кольорів (за умови сприйняття 

одного кольору) на нервову систему і працездатність людини. Червоний колір – 

активний, збуджувальний. При короткочасному впливі сприяє підвищенню 



працездатності; при тривалішому впливі викликає втому. Оранжевий – активний, 

створює бадьорий, життєрадісний настрій, викликає відчуття тепла. За умови 

непостійного впливу добре впливає на працездатність. 

Жовтий – активний, сприяє створенню гарного бадьорого настрою. За умови 

непостійного впливу значно підвищує працездатність. 

Зелений – нейтральний, м’який, такий, що заспокоює. Його довготривалий 

вплив не втомлює і викликає хоча і не сильний, але стійкий підйом 

працездатності. 

Блакитний – пасивний, сприяє розслабленню і уповільненню життєвих 

процесів, зниженню активності і емоційного напруження, викликає відчуття 

прохолоди. 

Синій – пасивний, під його впливом активність життєвих процесів 

зменшується, виникає схильність до спостерігання і роздумів. 

Фіолетовий – найпасивніший. Його вплив призводить до ослаблення і 

уповільнення життєвих процесів, зниження активності, появи відчуття 

пригніченості з відтінком деякого неспокою. Навіть короткочасна дія фіолетового 

кольору призводить до зниження працездатності. 

Чорний – різко погіршує настрій. 

Сірий – викликає апатію, сум. 

Білий – викликає відчуття спокою. 

Взаємодія кольорів слабшає із зменшенням їх насиченості, площі і тривалості 

сприйняття. Періодична ж зміна палітри кольорів, що сприймається, сприяє 

відновленню зорової працездатності. 

При вирішенні колірного опорядження квартир необхідно створити 

композиційну єдність внутрішнього простору, відчуття співрозмірності елементів 

квартири з людиною і предметами, які її оточують, відчуття світлового і 

колірного комфорту. Колірне вирішення вестибюлей, ліфтових холів, 

сходинкових клітин і міжквартирних коридорів не регламентується. 

З усіх варіантів найемоціональніший ефект від кожної будівлі досягають 

використанням в опорядженні двох контрастних за ясністю кольорів як 

насичених, так і малонасичених. 
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