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ТЕМА : ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРІВ ТА ФОРМ ЯК 

ВАЖЛИВИЙ ВИРАЖАЛЬНИЙ ФАКТОР ВИКОРИСТАННЯ 

ЖИВОПИСУ В ІНТЕР’ЄРІ 

 
Стіни несуть найбільше колірне навантаження в інтер'єрі, а також є фоном 

для меблів і декоративних предметів. Спокійний фон надає меблям велику 

виразність і, навпаки, яскраво забарвлені стіни з великим орнаментом 

створюють строкатість. Якщо меблі масивні, то краще вони будуть виглядати 

в інтер'єрі з білими стінами. З яскравими стінами будуть органічно 

поєднуватися прості однотонні меблі. До підбору кольору потрібно ставитися 

з особливою уважністю, не варто боятися експериментувати з ним. За 

допомогою кольору можна створювати не тільки естетично гармонійний 

простір, в який і співробітники, і відвідувачі будуть приходити із 

задоволенням. 

Існує різновид освітлення, який здійснюється за рахунок насиченості 

кольору, може бути природним та штучним. Використання вітражу на 

склепінні створює красиві кольорові відблиски, додає цікавого ефекту і 

урізноманітнює художній образ інтер’єру. Переважно застосовується у фойє 

та коридорах. 

Рис. 1. Вітражне скління як елемент природнього кольорового освітлення 



Штучне кольорове освітлення створюється за рахунок фільтрів в 

освітлювальних приладах. Таке світло має більший вплив на людей, ніж 

використані яскраві деталі в інтер’єрі. Хромотерапія (лікування світлом і 

кольором) здатна порушити або заспокоїти нервову систему. Наприклад, 

червоний колір стимулює імунітет, жовтий – тонізує, а зелений втамовує біль. 

Такий тип освітлення доцільно застосувати у фойє, ігрових кімнатах та 

виставкових залах. 

 

 

Рис. 2. Використання кольорового світла в інтер’єрах громадських 

приміщень. 

 
 

Колірне рішення інтер’єру навчального закладу безпосередньо має вплив 

на становлення і розвиток особистості учня, зміну настрою, самопочуття та 

психологічне здоров’я. Кольори можуть підвищити працездатність або 

допомогти розслабитися, зняти стрес та позбутися тривоги, підняти настрій. 

Обираючи кольорову гаму для навчального закладу, слід надати перевагу 

пастельним відтінкам: блідо-рожевим, світло-блакитним, світло-зеленим, 

білим, відтінкам молочного та кольору натурального дерева. Практично всі 

світлі кольори і відтінки розширюють простір, а темні, навпаки – зменшують 



 
 

Рис. 3. Інтер’єр норвезької школи в пастельних тонах. 

Арх.бюро Longva. 

 
 

Фізіологічно закладено, що з віком людина звикає до більш насичених 

кольорів, у приміщеннях молодшої школи вони не мають бути насиченими. 

Яскраві відтінки слід застосовувати, якщо вони є не основними, а акцентними 

для об’єктів умеблювання та інших елементів оздоблення. 

Світлий колір в інтер’єрі візуально збільшує простір. Меблі та деталі на 

фоні ненасиченого кольору сприймаються м’яко, викликать стан спокою, 

розслаблення. Темні ж відповідно контрастують, яскраві – чітко виділяються, 

привертають до себе увагу. Надмірна активність кольорів є небажаною, бо 

вона швидко стомлює око. Холодні кольори стін оптично збільшують 

приміщення, згладжують кути. Таке приміщення створює відчуття прохолоди, 

глибини та тиші, може викликати стан спокою та розслабленості. Теплі 

відтінки оптично скорочують простір, створюють відчуття тепла та радості. 

Фахівці радять не розміщувати важкі кольори (багряний, синій, 

фіолетовий, чорний, коричневий) у верхній частині стін, а легкі (жовтий, 

блакитний, білий) – небажані у нижній зоні приміщення. 

Білий є повністю нейтральним, базовим кольором. Допомагає дітям 

відкритися світу, є кольором щирості, чистоти та безтурботності. Червоний 

колір в деяких відтінках є досить агресивним. Здатний викликати надмірну 

активність у дітей. Можливе використання приглушених відтінків червоного 

у ігровій кімнаті. 



Жовтий колір є символом тепла, радості, гармонії. Здатний викликати 

позитивні емоції, розвивати мрійливість. Жовтий колір впливає на 

концентрацію уваги та дотримання дисципліни, що є важливим для навчання. 

Блакитний колір розслаблює та заспокоює. Також допомагає зняти 

напругу від перебування в школі. Сприяє стабілізації кров’яного тиску дитини 

і бореться з хронічною втомою. Блакитний  розслаблює та заспокоює. 

Фіолетовий колір, а особливо його пастельні відтінки, допомагають відчути 

внутрішню гармонію і спокій. Він також приймає участь у розвитку фантазії 

та творчого мислення малюків. 

Зелений та його світлі відтінки є відмінною базою для шкільного 

простору. Це колір природньої гармонії, балансу та спокою, позитивно 

впливає на розвиток і позитивні зміни в характері дітей. Заохочує до навчання 

та пізнання навколишнього світу. Зелений колір може додавати дитині 

впевненості та сміливості. 

Чорний колір не варто використовувати у приміщеннях, де перебувають 

діти, для їх психологічного сприйняття він є важким, гнітючим і депресивним. 

Але грамотне, мінімальне внесення цього кольору є допустимим. Влучне 

використання кольорової гами в інтер’єрі створює сприятливе середовище для 

розвитку учня. 

Естетична складова наповнення приміщень відіграє провідну роль у 

формуванні дизайну будь-якого закладу. Вплив здійснюється через поєднання 

образів, кольору, освітлення, текстур і фактур. Сценарний підхід полягає у 

розробці планування, що дає можливість уявити різні сторони функціонування 

створюваного дизайн-об’єкту у реальності. Таким чином розкривається не 

лише ідея зовнішнього вигляду, а й його зв’язку з оточуючим середовищем та 

людиною. Використання форми, що незвичайно стилізована, спонукає людей 

до активної діяльності в стінах примішення. Предметне наповнення інтер’єрів 



середовища допомагає повноцінно розвиватися особистості, викликає 

бажання думати, пізнавати світ та досягати поставленої мети. 

Колір також впливає на емоційний стан людини. Кольори можуть 

підвищити працездатність або допомогти розслабитися, зняти стрес, 

позбутися тривоги, або ж підняти настрій та зосередитись. Обираючи 

кольорову гаму для навчального закладу, слід надати перевагу 

пастельним відтінкам кольорів. Влучне використання кольорової гами в 

інтер’єрі створює сприятливе середовище для розвитку учня. Це 

потужний механізм підвищення функціонально-естетичних 

характеристик приміщення. Відповідні поєднання кольорів створюють 

стан психологічної гармонії, радості, смутку, спокою, що складаються з 

контрасту і однотонності кольорів та ліній. 

 


