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Тема заняття: "Використання кольорових асоціацій у веб-дизайні" 

Вік вихованців: 14-18 років  

Час проведення заняття: 1год.30 хв. 

Цілі заняття:  

• Освітня - формувати теоретичні знання щодо особливостей сприйняття 

кольору та його впливу на психологічний та фізичний стан людини. уміння 

активно й послідовно відстоювати власну точку зору, уміння знаходити 

переконливі аргументи для її доведення;  узагальнити і систематизувати знання 

з теми; розвивати логічне, продуктивне мислення. 

• Розвиваюча - розвивати вміння активно застосовувати знання з дизайну 

повсякденному житті , вміння застосовувати знання інформаційних технологій 

при вивченні дизайну, розвивати пізнавальний інтерес до предметів дизайну та 

веб-програмування, розвивати навички самостійної творчої роботи вихованців, 

вміння шукати матеріали з використанням мережі Інтернет, систематизувати й 

обробляти їх засобами  ІКТ за допомогою безкоштовних конструкторів сайтів. 

• Виховна - стимулювати пізнавальний інтерес вихованців, виховувати 

почуття впевненості у власних силах, формувати творчу, працелюбну 

особистість; виховувати прагнення до самовдосконалення та саморозвитку; 

виховувати почуття професійної гідності, гордості за якісно виконаний проект.  

Тип заняття: комбіноване. 

Вид заняття: бінарний урок, з використанням STEM-технологій.  

Форми роботи: розповідь-пояснення, бесіда, дискусія, самостійна творча 

робота, групова робота, захист творчих проектів. 

Методи роботи: інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проектно-

дослідний, робота з інтернет-ресурсами, використання комп’ютерних 

технологій, проблемно-пошуковий, кейс-метод. 

Обладнання: ноутбуки, Smart-TV, комп’ютерні презентації до заняття. 
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План - сценарій бінарного уроку 

 

1. Організаційний етап. Привітання. Емоційне налаштування 

(керівник гуртка дизайну – КД, керівник гуртка інформатики - КІ) 

КІ: Уявіть, що у ваших долонях - дрібка гарного настрою. Поділіться ним, 

щоб  зробити день приємнішим для всіх, хто зараз поряд з вами. Почнемо наше 

заняття.  

Меседж нашого заняття: «Вигадуй, пробуй, 

твори! Розум, фантазію прояви! Активним і 

уважним будь! І про кмітливість не забудь!» 

Пропоную відгадати тему нашого заняття. 

Тему зашифровано в хмарі тегів. (слайд ) 

Оголошення мети заняття. КІ: А ось 

перелік тих знань, яким ми сьогодні навчимося:  

S – набуття теоретичних знань щодо 

особливостей сприйняття кольору та його впливу на психологічний та фізичний 

стан людини; 

T – уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології в процесі 

реалізації власних проектів; 

E – використання програмного забезпечення для виконання завдань 

проекту; 

A – підбір кольорової гармонії, найбільш відповідної до виконання 

поставлених завдань; 

M – побудова програмного алгоритму для створення веб-сайту. 

2. Актуалізація знань 

КД (звертається до вихованців):  

- Як ви вважаєте, що таке колір взагалі?  

- Де застосовується колір, в яких сферах життя?  

- Чи залежить  наш вибір того чи певного продукту від кольорової гами? 

- Яку роль відіграє колір у веб-дизайні? 
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Дискусія. Заслуховуються відповіді вихованців. 

КД: Колір, загалом є одним з найважливіших засобів та інструментів 

художника, дизайнера, будь-якого спеціаліста, що працює з візуальним 

відтворенням інформації, але у галузі веб-дизайну є найбільш значущим, адже є 

найголовнішим засобом художньої виразності при створенні сайту.  

КІ: Ні для кого на сьогодні, не є таємницею, що більшість з аспектів нашої 

життєдіяльності зараз пов’язані з використанням мережі Інтернет і кожного дня 

будь-яким чином ми використовуємо сайти з різним контентом. Головне 

завдання сайту – передача інформації, а от сприйняття цієї інформації 

користувачем залежить в певній мірі від структури та оформлення сайту. Саме 

тому, вам, як майбутнім спеціалістам, творцям сайтів необхідно володіти 

інформацією щодо особливостей сприйняття кольору людиною та 

використовувати ці знання у власній творчій діяльності. 

3. Сприйняття нового матеріалу. (Розповіді вчителів, використання 

слайдів комп’ютерної презентації) 

КД: Близько 90% інформації людина одержує через органи зору. У процесі 

зорового сприйняття простору людина пізнає колір, тобто бачить визначений 

колір. Існує два типи впливу кольору на людину – це фізичний та психологічний. 

Існують також фізичні та емоційні асоціації колірного сприйняття. 

Фізичні асоціації: 

1) вагові (легкі, важкі, невагомі і т.п.); 

2) температурні (теплі,холодні, гарячі і т.п.); 

3) фактурні (м’які, жорсткі, колючі, слизькі і т.п.); 

4) акустичні (тихі, гучні, глухі,дзвінкі. Музичні і т.п.); 

5) просторові ( виступаючі, глибокі, поверхневі і т.п.). 

Емоційні асоціації: 

1) позитивні (приємні, підбадьорюючі, ліричні і т.п.); 

2) негативні (сумні, мляві, нудні, трагічні і т.п.); 

3) нейтральні (спокійні, байдужі, урівноважені і т.п.). 

КД звертається до вихованців:  
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- Як ви вважаєте, які кольорі стимулюють до діяльності, які, навпаки 

перешкоджають?  

Пропоную створити власноруч класифікацію кольорів за психологічним 

впливом на людину. 

Дискусія. Вихованці пропонують власні класифікації кольорів. 

КД: Цікава наступна класифікація кольорів по їхньому психологічному 

впливу на людину.  

1. Стимулюючі (теплі) кольори, що сприяють збудженню й діють як 

подразники, їх ще називають динамічними:  

 Червоний – вольовий, життєстверджуючий; 

 Жовтогарячий – теплий, затишний; 

 Жовтий – контактуючий, променистий. 

2.  Дезінтегруючі (холодні) кольори, що приглушують подразнення:  

 Фіолетовий – поглиблений, важкий; 

 Синій – підкреслює дистанцію; 

 Ясно-синій – веде в простір, що спрямовує; 

 Синьо-зелений – підкреслює рух, мінливість. 

Веб-ресурс, виконаний в приємних, гармонічних кольорах має більше 

шансів на успіх у користувачів мережі, ніж якщо б він був сірим і похмурим, або 

ще гірше  –  викликав роздратування надто агресивними тонами.  

Кольорове оформлення починається з вибору трьох основних кольорів 

сторінки, які використовуються для подання основного тексту. Психологи 

припускають, що враження від кольору може збільшити чи зменшити вплив 

змісту сайту на користувача. Кольорове коло –  це простий інструмент, який 

використовується для пошуку гармонійного поєднання кольорів і 

запропонований він ще Ньютоном. 

Кольорове рішення є однією з найцікавіших і важливіших проблем на 

шляху створення сайту. Тут величезну роль відіграє сприйняття кольору 

людиною.  
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КІ: Давайте проведемо мозковий штурм на тему: «Як ви вважаєте, що 

залежить від вибору кольору?». Мозковий штурм 2-3 хвилини (варіанти 

відповідей записуються на дошці. Далі проводиться обговорення. В кінці 

обираються на думку вихованців та вчителів, найоптимальніші варіанти, які 

найбільш відповідають темі. 

Тепер можна сказати, що від кольору залежить 

• сприйняття сайту в цілому; 

• психологічний та фізіологічний стан людини при відвіданні сайту; 

• сприйняття інформації; 

• видимість дрібних деталей. 

КІ: Правильний вибір кольорів та їх поєднань при створенні Web-сторінки 

має найважливіше значення при Web-дизайні. Перше враження (перші 7-9 

секунд) про сайті користувач отримує від його колірної гами. 

КІ звертається до вихованців: 

- Які кольорові поєднання у вас викликаються позитивні емоції, які - 

негативні? Наведіть приклади з вашого життя. 

Хочу запропонувати вам перелік колірних поєднань мальованого об'єкту 

або тексту з фоном в порядку погіршення зорового сприйняття: синє на 

білому; чорне на жовтому;  зелене на білому;  чорне на білому; зелене на 

червоному;  червоне на жовтому; червоне на білому; помаранчеве на чорному;  

чорне на пурпурному; помаранчеве на білому; червоне на зеленому. 

Тепер підсумуємо все вище згадане у вигляді практичних порад з підбору 

правильного кольорового рішення. 

КД (звертається до вихованців):  

- Як ви вважаєте, що важливо пам’ятати при  пошуку кольорового 

рішення? Вихованці висловлюють власні думки. 

 Можемо відокремити наступні моменти:  

• яскравість, тон і насиченість кольору повинні відповідати стилю сайту; 

• підбір кольору робиться з урахуванням орієнтації на аудиторію цього 

ресурсу; 
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• кількість використаних кольорів по можливості не перевищує 3-х; 

• кольори, що використані на сайті, повинні взаємодіяти і гармонувати між 

собою; 

•     вживання кольору повинне відповідати елементарним правилам   логіки.  

4. Застосування знань, формування практичних вмінь та навичок. 

КІ: А зараз, ми перейдемо до проектно-дослідного етапу нашого заняття.  

Ми  пропонуємо вам уявити себе у ролі працівників студії веб-дизайну, які 

отримали лист із замовленням  (команди отримують листи з темою завдання). 

Для цього потрібно за бажанням сформувати групи по 4 вихованці. В склад 

кожної групи входять 2 вихованці гуртка дизайну та 2 вихованці гуртка веб-

дизайну. У своїй команді вам потрібно розподілити наступні ролі: front-end 

розробник (який відповідає за створення макету сайту в графічному редакторі), 

back-end розробник (створює html версію сайту), контент-менеджер (здійснює 

інформаційне наповнення сайту) та дизайнер (підбирає кольорову гармонію та 

розробляє композиційне рішення). Час на роботу над проектом - 30 хвилин. 

Теми для створення проектів:  «Сайт дендраріуму», «Сайт ресторану з 

молекулярної кухні», «Сайт консалтингової фірми», «Сайт грумінг-салону». 

«Сайт ІТ-академії майбутнього».  Для створення сайтів можна 

використовувати шаблони та конструктори сайтів.  

Фізкультхвилинка. Вправа «Подарунок» (проводиться через 15 хвилин 

після початку роботи). Вихованці кожної команди по черзі засобами пантоміми 

зображують якийсь предмет чи поняття і «дарують» його сусіду (морозиво, 

квітку, кішку, сонце, свій настрій тощо). Сусід «приймає подарунок» і робить 

якийсь інший подарунок наступній команді. 

Під час створення вихованцями творчих проектів демонструється 

презентація: «Кращі дизайни сайтів за версією  AWWWARDS у 2018 році» та 

лунає класична музика (10 кращих шедеврів світових виконавців). 

5. Захист творчих проектів 

КД: А зараз ми пропонуємо командам презентувати результати власного 

творчого проекту в обраному форматі. Захист проводиться в такому порядку: 
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виступ (презентація) та обговорення. Занотуйте найважливіші питання кожної 

теми. Після всіх виступів підведемо підсумки роботи.  

КІ: Кожній групі на виступ відводиться 3-4 хвилини. Вимоги до виступу:  

 логіка викладу матеріалу;  

 правильні відповіді на запитання;  

 активна участь в роботі групи;  

 участь в дискусії з іншими групами.  

Вимоги до презентації:  

 відповідність змісту поставленому завданню;  

 відсутність граматичних помилок;  

 єдина кольорова схема;   

 інформація подана привабливо та оригінально.  

Після кожної презентації проводиться обговорення, ставляться запитання 

з теми презентації (2 хвилини). 

6. Фідбек. 

Інтерактивна вправа «Відкритий мікрофон» (на фоні спокійної мелодії). 

Вихованці  по групах висловлюються про те, чому вони навчилися на уроці і де 

можуть застосовувати на практиці ці знання. 

7. Підведення підсумків уроку 

7.1.Обговорення  результатів. Взаємоаналіз та самоаналіз презентованих 

творчих проектів. У процесі взаємоаналізу вихованці роблять пропозиції один 

одному щодо покращення або корекції результатів представлених проектів. 

Разом із дітьми викладачі обговорюють результати проектів, відзначають 

оригінальні знахідки.  

7.2. Нагородження. Кожна команда нагороджується за номінаціями:  

 Кращий дизайн проекту 

 Самий трудомісткий проект 

 За дружній інтерфейс 

 За краще представлення роботи 
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 Найкреативніший проект 

7.3. Педагоги дякують вихованцям за роботу і співпрацю на уроці.  

КІ : Ми продивились різні проекти. Всі показали високий рівень знань зі 

створення web-сайтів, ніхто не поставився до роботи байдуже. Якщо у кого-то не 

все вийшло - не засмучуйтеся! Дорогу здолає той, хто йде! Дякуємо вам за творчу 

роботу! До нових зустрічей! Творчих успіхів! 

8. Домашнє завдання.  

Написати твір-мінатюру на тему: «Що було би, якщо кольорів не 

існувало?». 

 

 

 

 

 


