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Тема уроку: Поєднання кольорів в інтер’єрі 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів сезонними кольорами; розвивати аналітичне 

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

професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися. 

Матеріали уроку:  

Теоретично обгрунтовано і практично доведено, що колір серйозно 
впливає на психологічний стан людини. Основну частину свого часу людина 
знаходиться в приміщенні, а, отже, колірна гамма, використовувана при 
оформленні приміщень, відіграє важливу роль в повсякденному житті. 
Сучасний дизайн інтер'єру будується на основі цілого ряду чинників, що 
забезпечують комфортне перебування в нім людей. Інтер'єр повинен 
радувати своїми відтінками і кольорами, гармоніювати з душевним станом 
людини.  

І саме колір здатний задати основу комфортного проживання і 
перебування в приміщенні. Проводилися різні випробування, в ході яких 
оцінювалося візуальне сприйняття кольорів інтер'єру і їх дія на людину.  

Люди заводилися в кімнати, оформлені в різних кольорах. У 
червоному приміщенні серцебиття людини сильно збільшувалося, в синьому 
- сповільнювалося, в жовтому - нормалізовувалось. На основі подібних 
експериментів вдається визначити унікальні здібності кольорів та їх вміння 
формувати настрій і психологічний стан людини.  

Необхідно бути особливо уважними при виборі і використанні будь-
якого кольору в інтер'єрі. 

 

Білий колір – є символом чистоти, невинності і радості. Дуже часто 
дизайнери використовують саме його для візуального розширення 
маленького приміщення.  

Білий – дуже універсальний колір, він поєднується з будь-яким 
іншим кольором і відтінком.  



Поєднання: білий-червоний-пісочний, білий і бежевий, білий-
чорний та білий, жовтий і рожевий. 

 
 
Використовуючи чорний колір, можна вигідно підкреслити будь-

який тон. Як правило, дизайнери і психологи не рекомендують 
захоплюватися при оформленні приміщення чорним кольором, тому що 
людині не дуже комфортно довго перебувати в ньому. Чорний колір може 
викликати депресію і апатію, тому його не можна використовувати в 
оформленні дитячої кімнати.  

Вдалою комбінацією з чорним буде комбінація: чорного-білого-
зеленого, чорного-білого-жовтого (оранжевого), чорного-білого і червоного. 

 
 
Сірий колір відноситься до нейтральних кольорів, означає 

розважливість і недовіру. Дизайнери поєднують його в досить різних 
комбінаціях і рекомендують використовувати для оформлення спальні, 
поєднуючи його в таких композиціях як: сірий – жовтий – зелений; сірий – 
білий – червоний; сірий – білий – блакитний; сірий – білий – зелений; сірий – 
білий – бежевий – коричневий. 



 
 
Коричневий колір означає впевненість, традицію, консерватизм. 

Оформлення кімнати в коричневому тоні додасть благородства приміщенню. 
Але краще з ним не перестаратися і не використовувати як домінуючий колір 
в оформленні, тоді коричневий може викликати духовне виснаження. Цей 
колір добре поєднується з рожевим і білим, білим і зеленим, бежевим і 
жовтим. 

 
 
Червоний колір асоціюється з енергією, успіхом, любов’ю, 

пристрастю, напругою, владою, сексуальністю. Надмірна кількість червоного 
в оформленні інтер’єру може стати причиною дратівливості, бо він має 
властивість збуджувати. В поєднанні із іншими тонами, червоний добре 
використовувати при оформленні кухні, вітальні, ванної, передпокою, 
їдальні. В інтер’єрі кухні, він позитивно впливатиме на ваш апетит. Вдалою 
комбінацією червоного є: червоний – жовтий – помаранчевий – білий; 
червоний – білий – сірий; червоний – білий – чорний. 



 
Помаранчевий – теплий і життєрадісний колір. Не секрет, що він 

має функцію збуджувати на апетит і покращувати настрій, але якщо ви не 
хочете постійно відчувати почуття голоду, не використовуйте його при 
оформленні спальні і робочого кабінету. Крім того, помаранчевий – звужує 
приміщення. Він буде добре поєднуватися з персиковим та шоколадним 
тоном, а також з фісташковим кольором. 

 
Жовтий колір - символ багатства, світла і бадьорості. Жовтий має 

властивість зеленого і червоного кольорів, є кольором життєрадісності і 
родючості. Він добре поєднується як з холодними, так і теплими кольорами і 
відтінками. Як твердять психологи, жовтий – добре стимулює мозкову 
діяльність. Дизайнери використовують його для розширення простору. 
Вдалою комбінацією є – жовтий – бузковий – білий, жовтий – білий – чорний 
(сірий); жовтий – зелений – помаранчевий; жовтий – молочний – коричневий 
– сірий. 



 
Зелений колір - колір природи, гармонії, юності, свіжості і надії, він 

допомагає сконцентрувати увагу людини. Разом з жовтим, він символізує 
активність і зростання. Синій і зелений кольори діють заспокійливо на 
психологічний стан людини, перемагають втому. Хорошим поєднанням 
зеленого є: зелений – фіолетовий – білий; зелений – жовтий – білий. 

 
Блакитний колір як правило асоціюється з легкістю, 

безпосередністю і безтурботністю. Фахівці не рекомендують поєднувати 
блакитний колір в інтер’єрі кухні, тому що він знижує апетит. Якщо у вас 
маленьке приміщення і ви хочете його розширити, то блакитний колір вам у 
цьому знадобиться. Самою вдалою комбінацією з блакитним є: жовтий – 
білий – синій; блакитний – жовтий – зелений; блакитний – білий. 

 



Синій є кольором, який допомагає розслабитися і заспокоїтися. 
Темно-синій колір асоціюється з авторитетом, вірністю і добротою. Саме такі 
заспокійливі властивості синього кольору дозволяють використовувати його в 
оформленні місць відпочинку, наприклад, спальні. Але як і блакитний, синій 
колір не рекомендують використовувати в інтер’єрі кухні. Синій добре 
поєднується з білим і жовтим, жовтим і зеленим, помаранчевим, білим, 
бежевим і чорним. 

 
 
Використання фіолетового кольору може викликати в людині 

апатію, тому краще не використовувати його як домінуючого кольору в 
оформленні кімнат. Але фіолетовий має і позитивний вплив, він добре 
впливає на серцево-судинну систему, у поєднанні з жовтим і помаранчевим 
він сприяє підвищенню самооцінки. У більшості випадків, при оформленні 
інтер’єру дизайнери використовують частину фіолетового кольору – бузковий 
відтінок. Як і всі тони холодної групи, фіолетовий, буде звужувати Ваше 
приміщення. Вдалою комбінацією з фіолетовим є поєднання: фіолетового і 
бежевого; фіолетового, зеленого, сірого і білого, фіолетового, сірого і 
чорного. 

 

1. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРАВИЛО ТРЬОХ КОЛЬОРІВ 
Раніше, коли колірних відтінків було не так багато, вибрати колір було 
простіше. У наш час на ринку лакофарбових матеріалів представлений просто 
величезний вибір кольорів, в якому легко можна загубитися. Допоможе тут 
золоте правило трьох кольорів: виберіть три відтінки кольору і повторюйте їх 
в різних елементах оформлення. 



 
2. ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ 60/30/10 
Одне з основних правил в дизайні приміщень - це співвідношення кольорів. 
Співвідношення кольорів у приміщенні повинно співвідноситися пропорції 
60/30/10. У цьому співвідношенні 60% займає основний колір, 30% - 
вторинний колір, і 10% - кольорові акценти. 
Основним кольором прийнято вважати той, яким буду пофарбовані стіни. 
Вторинний колір припадає на меблі. А акцентне колір - це колір аксесуарів і 
предметів декору. 

 
3. ДОТРИМУЙТЕСЬ БАЛАНС ТЕПЛИХ І ХОЛОДНИХ КОЛЬОРІВ 
Для створення гармонійного інтер'єру завжди потрібно дотримується 
поєднань холодних і теплих кольорів. Щоб цього домогтися потрібно холодні 
і яскраві кольори завжди пом'якшувати більш теплими сонячними тонами і 
навпаки, теплі тони потрібно доповнювати квітами з більш прохолодними 
відтінками. 

 



4. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЕРЕВІРЕНІ КОЛІРНІ ПОЄДНАННЯ 
Якщо Ви не професійний дизайнер, при виборі кольору дотримуйтеся 
готових колірних поєднань. Найпоширенішими на сьогоднішній день є такі 
варіанти поєднання кольорів: основні, контрастні, аналогові. 

 
5. ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ВАГУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ 
При виборі кольору для інтер'єру необхідно враховувати розмір приміщення. 
Щоб візуально збільшити простір, віддавайте перевагу м'яким, приглушеним 
тонам, тому що вони мають невеликий зоровий вага. У великих кімнатах 
сміливо можете використовувати насичені яскраві кольори. 

 
6. НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ГАРМОНІЮ 
Гармонія в інтер'єрі дуже важлива. Для її досягнення потрібно мати у своєму 
розпорядженні більш темні тони внизу, а світліші тони - у верхній частині 
приміщення. Навіть в самих світлих скандинавських інтер'єрах підлоги мають 
більш темні тони, ніж стіни. 

 
 



Практична діяльність учнів  

Роботу виконувати на 1 аркуші А3 формату. 
Необхідно виконати ескіз кімнати 

Підібравши гармонічні кольори, розфарбувати ескіз 

 

Фото виконаної роботи переслати в спільноту в Телеграм або на 
ел.пошту:  maletz_natasha@ukr.net 

mailto:maletz_natasha@ukr.net


 


