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План-конспект заняття 

Тема:  «Особливості використання кольору в інтер’єрі з урахуванням його 

психофізіологічного впливу на людину». 

Мета:  

- навчальна: сформувати у вихованців уявлення про роль та значення 

кольору в житті людини та мистецтві загалом та у інтер’єрі особливо; 

надати поняття  про вплив кольору на психіку та фізіологію людини, а 

також коректуючі властивості кольору в інтер’єрі; 

- розвивальна: розвинути в учнів вміння застосовувати отримані 

теоретичні знання у практичній роботі, використовувати знання з 

предмету не тільки у власній творчий діяльності, а й у повсякденному 

житті; продовжити розвивати творчі здібності, критичне мислення, 

комунікативні здібності; 

- виховна: стимулювати творчій потенціал, виховувати естетичний смак.  

Тип заняття: комбінований (засвоєння нових знань та практичного 

застосування вмінь та навичок на практиці), інтегрований (поєднано теми з 

двох спецкурсів: Дизайну і Кольорознавства). 

Форми роботи на занятті: комбіновані: індивідуальна та групова робота. 

Методи роботи: інформаційно-рецептивний (пояснювально-ілюстративний), 

аналітико-формотворчий, формування компетенцій продуктивної творчої 

діяльності, метод «3 К», евристична бесіда. 

Обладнання: олівець, папір, пензлі, гуаш, акварель, кольорові олівці, ноутбук 

для демонстрації ілюстрацій прикладів та іншої навчальної інформації, 

роздрукований дидактичний матеріал. 

Вік вихованців: 14-16 років. 

Хід заняття: 

1. Організаційний момент: привітання, установка на позитив, створення 

комфортного психологічного середовища, перевірка готовності до заняття. 

Вправа „Спіймай мій настрій”. 



- Вихованцям пропонується попрацювати в парі і домовитися, хто почне 

свої дії першим. 

- Виконують дії, які називає педагог. 

- Посміхніться, „зніміть” посмішку зі свого обличчя долонею та „киньте” 

своєму сусідові. „Спіймайте” посмішку, „прикрасьте” нею своє обличчя. 

- Зобразіть на обличчі ще будь-яку емоцію, „подаруйте” її своєму 

товаришеві. 

П: - Отже, настрій - гарний, дух - бойовий. Починаємо працювати. 

2. Актуалізація знань вихованців. Мотивація. 

На заняттях зі спецкурсу 

«Кольорознавство» ми  розглядаємо 

колір, як один з засобів та прийомів 

художньої виразності, як самостійний 

інструмент образотворчого мистецтва, 

адже колір, кольорова гармонія, 

сполучення кольорів  є невід'ємною 

складовою будь якого виду чи напрямку образотворчого мистецтва і знання з 

кольорознавства є більш ніж актуальними для кожного з нас.  А на заняттях з 

дизайну ми вивчаємо як правильно організовувати предметне середовище 

людини, для її найбільшого комфорту. Давайте поміркуємо чи має колір 

значення у предметному середовищі людини, яке саме? 

Для того, щоб успішно реалізовувати власну творчу діяльність та 

задовольняти естетичні потреби як власні, так і оточуючих, або ж у 

професійній діяльності за фахом необхідно вміти використовувати  отримані 

на заняттях знання вміння та навички на практиці. Особливо важливим це є у 

відношенні кольору та його впливу на людину. Адже це саме той 

інструментарій, що надає можливості втілювати задуми та створювати власні 

витвори  більш грамотно  та зрозуміло для оточуючих. Як для майбутніх 

дизайнерів, людей, що займаються впорядкуванням предметного середовища 

та приведенням його до відповідності естетичних потреб, знання з 



психофізіологічного впливу кольору є найнеобхіднішими.  Крім того, це 

прекрасна можливість навчитись створювати перш за все для себе якомога 

більш комфортне середовище або навіть корегувати певні вади. Особливо 

доречними корекційні можливості кольору є в оформленні та дизайні 

інтер’єру, як житлового так і суспільного використання. 

3. Викладення нового матеріалу (евристична бесіда – діалог Педагог-

Вихованець). 

Більшу частину свого життя людина проводить у приміщенні, іноді 

навіть не замислюючись, який вплив на її самопочуття, емоційний стан та 

настрій має оформлення  приміщення, особливо, якщо це житло. І 

найголовнішу роль у створенні комфортної атмосфери відіграє саме колір, 

адже за допомогою кольору можна не тільки відтворити певну атмосферу, а й 

досягнути  певної корекції як у сфері фізичного так і психологічного здоров'я.  

Для цього необхідно володіти певними знаннями щодо впливу кольору на 

людину і щодо особливостей  сприйняття кольору людиною та її 

психологічної індивідуальності.  Саме тому ми сьогодні не тільки розглянемо 

який вплив колір має на людину та її організм, а й які існують типи 

темпераменту людини та як  вірно обирати кольорову гамму для кожного з 

них. 

Психофізіологічний вплив кольору на людину, особливо щодо емоцій – 

величезний. Колір впливає на  всі фізіологічні системи, активуючи, або 

пригнічуючи їх.  Колір здатен викликати різноманітні емоційні реакції та 

думки. Він може  заспокоювати чи хвилювати, приносити радість або 

засмутити. Також, за допомогою кольору можна викликати відчуття тепла, або 

прохолоди, втомленості або піднесеності тощо.  

Колір має вплив на фізіологічні і психічні процеси, емоційний стан 

людини це обумовлюється такими характеристиками кольору, як колірний 

тон, насиченість (чистота) і його яскравість (відбиття або відображення 

світла).  



Слід зауважити, що всі кольори, які не входять до колірного спектру 

називаються відтінками. Тому спробуємо охарактеризувати 

психофізіологічний вплив на людину основних кольорів спектру. 

П: - Які на вашу думку характеристики кольорів, які відчуття вони у вас 

викликають? Як впливає на ваше здоров’я?  

Червоний – збудливий колір, візуально зігріває, активний, енергійний, 

активізуєвсіфункціїорганізму; на короткий час збільшує мускульну напругу, 

підвищує кров`яний тиск, прискорює ритм дихання. 

Жовтогарячий – тонізуючий; діє в тому ж напрямку, що і червоний, але 

трішки інакше; прискорює пульсацію крові, поліпшує травлення. 

Жовтий (найясніший у спектрі) – тонізуючий, фізіологічно 

оптимальний, найменш стомлюючий; стимулює зір і нервову діяльність. 

Зелений – фізіологічно оптимальний колір; зменшує кров'яний тиск, має 

здатність заспокоювати, на тривалий час підвищує настрій людини.  

Блакитний - заспокійливий; знижує мускульну напругу й 

кров'янийтиск, заспокоює пульс і сповільнює ритм подиху. 

Синій – заспокійливівластивостіцьогокольоруможуть перейти у 

пригноблений стан, може ввести у стан депресії. синійколірвпливаєна  

гальмуванняфункційфізіологічних систем людини.  

Фіолетовий– сполучає ефект червоного і синього кольорів, утворюючи 

при цьому пригноблюючу дію на нервову систему. 

 Для дизайнерів  особливо актуальні питання стосовно фізіологічних 

реакцій людини на колір та її особисті колірні асоціаці, адже спектральні 

кольори тим або іншим чином можуть впливати на функціональні системи 

людини.  

Кольори можуть також навіювати спогади і пов'язані з ними емоції, 

образи. Все ценазивають колір ними асоціаціями.  Колірні асоціації можна 

класифікувати на декілька великих груп: фізичні, фізіологічні, етичні, 

емоційні, географічні та інші. В межах кожної групи містяться кілька 

підрозділів.   



П: - Які спогади, емоції, образи викликають у вас колірні асоціації? 

Фізичні асоціації: 

а) вагові (легкі, важкі, повітря, давлять, невагомі...);   

б) температурні (теплі, холодні, гарячі, крижані, пекучі...);   

г) фактурні (м'які, жорсткі, гладкі, колючі, шорсткі, слизькі...);   

д) акустичні (тихі, гучні, глухі, дзвінкі, музичні...);   

е) просторові (виступаючі, глибокі, поверхневі...). 

Емоційні асоціації: 

 а) позитивні (приємні, підбадьорюючі, пожвавлюючі, ліричні); 

б) негативні (сумні, мляві, нудні, трагічні);   

в) нейтральні (спокійні, байдужі, урівноважені...). 

Реакція людини на колір має комплексний характер і кілька аспектів: 

   – психофізіологічний, коли наше відчуття від застосування певної 

колірної групи або окремого кольору залежить від сили й спектрального 

складу випромінювання, відтривалості впливуйого на спостерігача, від умов 

спостереження;  

 – психологічний, що визнає за кольором самостійну й активну роль, 

здатність викликати асоціації й емоційно урізноманітнювати реакцію людини; 

 – естетичний, вихідною передумовою якого є визнання за кольором 

здатностіг армонізувати колірну схему інтер'єру.  

П: - Назвіть легкі та тяжкі кольори, теплі, холодні, заспокійливі….та інші? 

За психофізіологічною реакцією людини розрізняють тяжкі та легкі 

кольори. Тяжкими називаються відтінки, які справляють враження масивності 

та важкості предметам, які ними пофарбовані, а легкими називаються ті, що 

викликають думку про легкість і тендітність предметів. Заспокійливими є 

передусім зелений, блакитний, синій та пастельні кольори. Також сприйняття 

кольору на площині можна ще оцінити за такими критеріями як – виступаючі 

та відступаючі кольори. В літературі для дизайнерів інтер’єру в різних 

варіантах зустрічається наведена нижче таблиця оцінки кольорів по 

фізіологічному сприйняттю їх людиною на площині. 



Отже, ми розглянули яким чином 

колір має вплив на людину, а теперь 

давайте розглянемо, які ж існують типи 

темпераменту людини та як колір може 

впливати на людей з різним 

темпераментом. 

П: - Що таке темперамент на вашу 

думку? 

Темперамент (від латинського – належне співвідношення частин) -  прояв 

типу вищої нервової діяльності у діяльності та поведінці людини. Тип вищої 

нервової діяльності надає своєрідності поведінці людини, накладає 

характерний відбиток на людину – визначає рухливість її психічних процесів, 

їх стійкість, але не визначає ні поведінки, ні вчинків людини, ні її переконань, 

ні моральних засад.  

П: - Пропоную розглянути основні риси кожного темпераменту. Чи хтось з 

вас знає свій темперамент? Також, з’ясуємо разом, хто в нашій групі 

сангвінік, холерик, флегматик та меланхолік. 

Тип темпераменту Загальна характеристика 

 

 

життєрадісний, активний, рухливий, 

емоційно врівноважений, кмітливий, 

допитливий, працездатний, 

комунікабельний. У людей сангвінічного 

темпераменту почуття звичайно яскраво 

виражені зовнішньо: жвава міміка, різка 

жестикуляція, швидкі рухи, швидка мова, 

непосидючість, рухливість, жвавість. 



 

життєрадісний, надзвичайно рухливий, 

активний, допитливий, непосидючий, 

імпульсивний, бурхливо реагує на 

зауваження, емоційно нестабільний, 

прагне постійно змінювати вид діяльності 

(не може довго виконувати одноманітні 

завдання, швидко набридають ігри), прагне 

до спілкування. Міміка дуже виразна, мова 

кваплива, притаманні різні жести, 

нестримані рухи. Почуття дуже сильні, 

яскраво проявляються, швидко виникають, 

настрій різко змінюється. В процесі роботи 

швидко виснажується,  і тоді настає різкий 

спад діяльності. 

 

 

спокійний, емоційно врівноважений, 

працьовитий, мовчазний, довго засвоює 

щось нове, але й довго утримує це в 

пам’яті, неактивний, усе прагне осмислити, 

а лише потім діяти. Почуття флегматика 

зовні виражаються слабо. 

 

 

 

надзвичайно емоційний, чутливий, швидко 

втомлюється, тонко реагує на зауваження, 

любить бути наодинці з собою. 

Меланхоліки легко вразливі, тяжко 

переносять образи, прикрості, хоча зовні 

всі ці переживання виражаються слабо. 

Люди меланхолійного темпераменту 

схильні до замкнутості і самотності, 



уникають спілкування з малознайомими, 

новими людьми, часто ніяковіють в новій 

обстановці. Але в звичному і спокійному 

середовищі люди з таким темпераментом 

почувають себе спокійно й працюють дуже 

продуктивно. 

 

П: - Які висновки можна зробити з приводу того, як кольори впливають на 

людей з різними типами темпераменту? 

Таким чином ми можемо сміливо зробити висновок, що певні типи 

темпераменту мають особливі, притаманні їм риси, які необхідно або 

підкреслити, або скорегувати. Так, наприклад, підвищену дратівливість 

холерика легко спровокувати червоним, подразнюючим кольором,  а деяку 

емоційну млявість та недостатню працездатність флегматика можливо 

навпаки стимулювати, використовуючи червоні акценти, або жовтогарячий 

колір в інтер'єрі.  

П: - Зараз хочу надати вам декілька порад щодо кольорової гами інтер'єру. 

 Але необхідно не забувати, що кольорову гаму інтер'єру необхідно 

обирати, враховуючи ще декілька факторів, таких як - цільове призначення, а 

також освітлення.  на кухні, або у їдальні небажано використовувати синій, 

блакитний чи фіолетовий кольори, адже вони є пригнічуючими, 

уповільнюючими  для усіх процесів у організмі,  та процесу травлення та 

обміну речовин тощо.  А ось, наприклад, у спальні необхідно уникати 

використання чистих теплих кольорів, які збуджуючи впливають на нервову 

систему.  

Щодо освітлення, то воно має певний вплив на сприймання кольору, як 

ми вже говорили  раніше колір може надавати відчуття зміни температури в 

кімнаті, а отже приміщення у якому вікно розташоване у сторону півдня, в 

якому і так доволі тепло і яскраво оздоблювати у теплих, гарячих та яскравих 



тонах не варто, адже природне освітлення додасть яскравості кольорам, та 

вони будуть подразником для зору та нервової системи. 

4. Креативна розминка. 

П: - Для того, щоб активніше і творчо ми працювали, пропоную вам зробити 

креативну розминку. Пропоную вправу на активізацію двох півкуль мозку. 

o Встати прямо, витягніть обидві руки вперед. 

o Намалюйте в повітрі лівою рукою круг, а правою –квадрат. 

o Виконуйте вправу до тих пір, поки не досягнете результату. 

o Завдання можна ускладнити. 

5. Практична діяльність вихованців. 

П: - Отже, сьогодні ви отримали певну інформацію щодо 

кольоросприйняття і використання кольорів у побуті. А зараз, ми з вами 

втілимо власні ідеї на папір.  

Завдання - створити проект власної кімнати, враховуючи знання, які 

отримали сьогодні. 

Практична діяльність вихованців здійснюється під музичний супровід. 

6. Самоаналіз та пояснення робіт. 

Обговорення робіт та їх аналіз, взаємоаналіз. 

7. Рефлексія. 

П: - Чи потрібна вам інформація, яку ви отримали сьогодні? 

- Якою інформацією ви поділитесь з другом (подругою, батьками)? 

- Що найбільш запам’яталося? 

- Які емоції ви відчуваєте зараз? 

- Чи пов’язані психологія і дизайн та як? 

8. Підсумок заняття. 

П: - Діти, дуже хочу подякувати вам за вашу творчу креативну роботу на 

занятті. Я вважаю, що отриманий сьогодні матеріал дуже вам буде в нагоді 

в майбутньому і допоможе вам отримати успіх. Бажаю успіху! До зустрічі! 
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