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Швидкий розвиток суспільства підштовхує нас на дослідження різних галузей, а
проектування сучасного інтер'єр не є винятком. Дизайн інтер’єру та вплив кольору на
емоційний стан людини, яка перебуває в ньому, є актуальною та досить цікавою темою.
«Дизайн» в перекладі з англійської мови задум, проект, візерунок, а в поширеному
контексті то є специфічний ряд проектної діяльності, що поєднує художньо-предметне
мистецтво і науково обґрунтовану інженерну практику у сфері індустріального
виробництва [1].
Якщо виокремити особливості кольору в інтер’єрі дитячої кімнати, то ми можемо
зазначити, що з цим треба бути обережним і делікатним. Для дизайнера, котрий
розробляє інтер’єри важливо знати особливості впливу на емоційний стан людини
того, або іншого кольору. Так само як і молодим батькам при створенні дитячої кімнати
треба враховувати ці всі нюанси при виборі кольорів.
При проектуванні дитячого простору до вибору кольору варто підійти
відповідально. На думку психологів, діти більш чутливі до кольору, ніж дорослі. Тому
фарбування кімнати істотно вплине на настрій, рівень активності і самопочуття
малюка. Використовуючи властивості кольорів і правильно застосувавши їх в
дитячому інтер'єрі, можливо згладити проблеми малюка, сприяти його правильному і
гармонійному розвитку. Дослідивши джерела, які інформують про вплив кольору на
дитину, можемо виокремити такі особливості до кожного кольору.
Червоний вважається життєрадісним кольором і асоціюється з бадьорістю і
енергією. Його застосування в інтер'єрі підвищить рухливість малюка, а у старших
дітей буде сприяти активності, але в великій кількості він буде викликати збудливість
і агресію.
Помаранчевий є середнім у спектрі, близький до червоного, але є більш м'яким і
не таким агресивним. Помаранчевий добре впливає на психологічний стан дітей, так
як підвищує їх творчу активність і енергійність, створює відчуття впевненості та
комфорту, крім того він покращує апетит.
Жовтий один з найбільш відповідних кольорів для дитячої кімнати. Цей сонячний
колір не тільки підвищує настрій, але і сприяє розумовій роботі, покращує увагу і навіть
сприяє розвитку інтуїції. Так що інтер'єр з жовтим кольором допоможе дитині в
навчанні і зробить її більш життєрадісною. На жаль, якщо малюк занадто неспокійний,
від великої кількості цього кольору доведеться відмовитися [2].
Зелений, перш за все, асоціюється з природою і спокоєм. Зелені відтінки в дитячій
допоможуть дитині розслабитися і заспокоїтися, позитивно вплинуть на тиск і
серцебиття, покращать зір. Негативно впливає зелений на надмірно спокійних дітей.
Крім того, перебір зеленого сприяє появі у дитини поганого самопочуття, а за деякими
припущеннями самозакоханості.
Блакитний колір в дитячій, так само як і зелений, сприяє заспокоєнню і
розслабленню. Але на відміну від останнього, він розсіює увагу. Так що якщо батьки
не хочуть, щоб дитина замість навчання літав в хмарах, краще обмежити використання
цього кольору зоною відпочинку.
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Насичений і глибокий синій колір дозволяє зняти нервове перенапруження і
покращує сон. Але, не дивлячись на красу цього кольору, основним в інтер'єрі дитячої
кімнати він бути не повинен. По-перше, він пригнічує настрій. По-друге, розслабляє,
заважає зосередитися. Так як цей колір досить темний, малюкові в синій кімнаті буде
сумно і незатишно.
Ставлення до фіолетового кольору у психологів неоднозначне. З одного боку
фіолетовий колір творчості, який покращує уяви і сприяє мисленню. З іншого боку,
велика кількість фіолетового може понести малюка в світ мрій, розсіювати його увагу,
провокувати почуття самотності. У дитячій не рекомендують зловживати фіолетовим
кольором, а якщо вже і використовувати його, то в сильно розбіленому вигляді.
Кольорами веселки предметно-просторове середовище дитини не обмежується.
Ми можемо поєднувати між собою будь - які комбінації кольорів. Наприклад рожевий
найулюбленіший колір дівчат. Використання цього кольору в інтер'єрі має масу
переваг. Рожевий колір заспокоює, знижує стреси і підвищує настрій. Він сприяє
успіхам у навчанні, покращує самооцінку дівчинки і просто дозволяє їй відчути себе
маленькою принцесою. Відтінки рожевого можуть варіюватися від холодного,
близького до бузкового кольору, до теплого персикового. Мінусом рожевого кольору
є його яскраво виражена жіночність, тому хлопчику краще не треба використовувати.
Слід ще додати, що з додаванням білого кольору до будь-якого з спектру, їх вплив
на людину зменшується разом з інтенсивністю кольору. Багатьом батькам білий
здається не відповідним кольором для дитячої, а даремно. Білий колір в інтер'єрі
допомагає дитині заспокоїтися і покращує його самопочуття. На відміну від яскравих
(червоний, оранжевий, синій) кольорів, він не має сильного впливу на психіку і є
універсальним.
Сірий на перший погляд асоціюється з сумом і самотністю, але таке ставлення до
цього кольору не завжди виправдане. Сірий колір заспокоює і додає впевненості. А от
чорний колір не підходить для дитячої кімнати. Він негативно впливає на стан малюка,
погіршує його настрій [3].
Таким чином, кольори мають свій психологічний заряд. Щоб колір в дитячій
кімнаті позитивно впливав на дитину, батьки можуть врахувати властивості кольору і
особливості характеру свого малюка. Яскраві кольори, такі як: червоний, жовтий,
оранжевий підвищують активність і сприяють навчанню, а більш стримані: рожевий,
блакитний і зелений - заспокоюють. Синій і фіолетовий колір розслаблюють. Для
досягнення найкращого ефекту дитячу можна розділити на зони (ігрова, зона сну, зона
навчання) і оформлювати їх по-різному. Наприклад, в навчальній зоні буде переважати
жовтий колір, що підвищує активність, а в зоні сну спокійний блакитний або зелений.
І звичайно при виборі кольору дитячої кімнати важливо враховувати смаки самої
дитини, у якого на цей рахунок цілком може виявитися власна думку.
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