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УРОК № 4. 

ТЕМА:   «КОЛЬОРОЗНАВСТВО» 

Тема уроку: Вплив освітлення на сприйняття світла. Хроматичні та 

ахроматичні кольори. Світовий та кольоровий контрасти. 

 

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по кольорознавству, впливу  

                       освітлення та сприйняття світла, хроматична та ахроматична   

                       гамма. Контрасти. 

Розвиваюча:  розвивати уяву та пізнавальні інтереси  до обраної професії,  

                        розвивати навички роботи в співпраці, формувати                    

                        увагу, спостережливість учнів, активність. 

Виховна:        виховати здатність учнів до відповідальності,    

                        самостійності, культуру  навчального процесу,   

                        повагу  до  обраної професії. 

Сприйняття  

Зорове сприйняття виникає шляхом дії електромагнітних хвиль на 

світловий рецептор нашого зору. Завдяки зоровому сприйняттю людина 

пізнає велику кількість особливостей і закономірностей предметів і явлень 

природи. Серед них одною з головних особливостей служить освітленість 

предметного світу, яка дає можливість сприймати такі якості предметів, як 

їх колір, об’єм, величина, розміщення у просторі і багато іншого. Джерелом 

особистого і відображеного світла, разом узятих, складає світлове 

середовище, котре робить світ повним життя і кольорового різноманіття. 

Предмети, різні за своєю окраскою, являються також джерелом 

відображеного світла, вони і складають основний об’єкт наших зорових 

сприймань. Освітленість предметів-основна умова самих різних зорових 

сприймань, коли мало помітний предмет виступає джерелом світла і, діючи 

на око, залишає у нас зоровий образ. Сприйняття світла – це результат 

взаємодії променевої енергії з органом зору і сприйняття цієї взаємодії 

розумом людини. Шляхом такої взаємодії людина отримує різноманітні 

сприйняття світла і кольору, завдяки чому він сприймає багаті кольорові 

градації, характеризуючи предмети і явища природи. Сприйняття світла 

являється важливішим засобом пізнання матеріального світу. Таким чином, 

світло сприйняття треба розуміти як результат дії матеріального світу на 

зоровий аналізатор. 

Вплив освітлення на сприйняття кольору. 

 Основними вимогами при виконанні етюдів пейзажу, є передача 

визначеного стану природи, який характеризує вибраний художником 



мотив. Проте питання є далеко не простим: тонове рішення етюду повинно 

характеризувати загальну освітленість у мотиві природи який простежує 

митець, а освітленість у природі змінюється з великою швидкістю. 

Діапазон фарб палітри дуже обмежений по відношенню до діапазону 

освітлення у природі. Перш ніж розглядати методи тональності у живописі, 

необхідно охарактеризувати зміни освітлення у самій природі, а також 

властивості нашого ока її сприймати. Переданий у етюді загальний тон, 

залежить від освітлення, у природі характеризує колористичні відмінності 

одного стану природи від іншого. Вміння бачити ці стани і є однією з 

головних задач у процесі навчання живопису на пленері. Вірно знайдений 

загальний тон, як і тон окремих елементів, забезпечує переконливість у 

передачі повітряної середи та просторових планів, створюючи разом з тим 

характерний образ вибраного художником мотиву. Дуже корисно написати 

серію невеликих етюдів на передачу освітлення з різницею у загальному 

тоні, що допоможе вивченню кольорових та світлових відношень, 

характерних для різного часу суток та стану погоди.  

 

Типи кольорів 

Існує дві групи кольорів: 

 Хроматичні (належать усі барви сонячного спектра: червоний, 

оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий). Основними 

кольорами спектра є червоний, жовтий і синій. 

 Ахроматичні або безбарвні (білий, чорний, всі відтінки сірого) 

Сім колірних контрастів за Іттеном 

В своїй книзі «Мистецтво кольору» Йоганнес Іттен описав сім різновидів 

колірних контрастів. Він зазначив, що всі вони є дуже відмінними між собою. 

Кожен контраст має особливий характер, художню виразність та власний 

вплив на споглядача. 

Кожний контраст Іттен досліджував окремо, описуючи як його візуальні 

особливості, так і емоційний вплив. Ось ці сім контрастів: 

 Контраст колірних співставлень (контраст за кольором) 

 Контраст додаткових (комплементарних) кольорів 

 Контраст за насиченістю кольору 

 Симультанний контраст 

 Контраст колірного поширення 

 Контраст світлого та темного 

 Контраст холодного та теплого 

 

1.Контраст колірних співставлень  

Сутність контрасту 

Перший контраст, описаний Іттеном, — це контраст за тоном. Його ще 

називають контраст колірних співставлень. Він виникає, щойно в дизайн-

проєкті чи творі мистецтва виникають два хроматичні кольори. Вони 

відмінні між собою, а відтак, сам собою між ними утворюється контраст. 

Сильний та слабкий контраст за кольором 



Найвиразніше контраст за тоном проявляється в трьох первинних кольорах 

— жовтому, червоному та синьому, — адже вони й самі є найвиразнішими. 

Оскільки вторинні кольори є результатом змішування первинних, їх контраст 

вже буде дещо слабшим. І відповідно, контраст з третинними стане ще 

слабшим. Але насправді, всі кольори, близькі до тих, що складають собою 

колірне коло Іттена, все одно мають достатньо виразний контраст за тоном. 

Посилити цей контраст можна за рахунок додавання білого чи чорного 

контуру навколо кольорових елементів або за умови використання цих 

кольорів на відповідному фоні. За рахунок цього кольори стають ще більш 

виразними та кожен з них може яскравіше розкрити власний характер. 

Наочно це можна спостерігати, наприклад, у вітражах. 

Емоційна характеристика 

Іттен зазначає, що застосування контрасту за тоном дає змогу досягти 

відчуття яскравості, впевненості та сили. Цей контраст здатний передавати 

відчуття яскравості життя. 

Через це часто цей контраст використовується у народному мистецтві: у 

строкатих вишивках, костюмах, кераміці. 

2.Контраст за насиченістю кольору 

Сутність контрасту 

Під контрастом за насиченістю в книзі «Мистецтво кольору» розуміється 

відмінність між:  

 чистими кольорами (в широкому контексті це спектральні кольори, а в 

колірному колі Іттена — це кольори 12 сегментів); 

 висвітленими кольорами; 

 затемненими кольорами. 

В чистому вигляді цей контраст можна спостерігати у однотонних 

композиціях з різними за насиченістю елементами. Дійсно, іноді характер 

того чи іншого кольору розкривається ліпше поруч з власними відтінками. 

До речі, саме чисті кольори слід вважати максимально насиченими. 

 

 

Сильний та слабкий контраст за насиченістю 

Контраст за насиченістю набуває максимальної сили за умови, коли 

насиченість кольору в межах твору змінюється від мінімально можливої до 

максимальної. Відповідно, чим меншою є різниця насиченості кольорів, тим 

менш виразним є контраст. 

Емоційна характеристика 

Іттен зауважує, що щойно чисті кольори висвітлюються чи затемнюються, 

вони втрачають власну яскравість.  

Часто світлі відтінки чистих кольорів мають більш холодний та стриманий 

характер. Зі зміною відтінків змінюється і сприйняття кольорів, від яких вони 

є похідними. Це, наприклад, добре помітно у світлих відтінках жовтого. Іттен 

зазначає, що, на відміну від чистого жовтого кольору, вони сприймаються 

дещо хворобливо та навіть характеризує їх «отруйними». 



Також Іттен відмічає, що темні та світлі відтінки одного й того самого 

кольору часто мають суттєво відмінний емоційний вплив. Наприклад, темно-

фіолетові відтінки Іттен характеризує як такі, в яких відчувається певна 

загроза. А от від світлих відтінків фіолетового він, навпаки, відмічає приємне 

та спокійно-веселе враження. 

3.Контраст додаткових (комплементарних) кольорів 

Сутність контрасту 

Додатковими (або комплементарними) кольорами називають протилежні 

кольори в колірному колі. До них зокрема відносять пари- фіолетовий-

жовтий, червоний-зелений. При змішуванні ці кольори утворюють нейтраль-

ний сірий колір, і тому їх вважають такими, що врівноважують один одного. 

Якщо ці додаткові кольори використовуються разом в одній композиції, вони 

одночасно допомагають найліпше розкрити характер один одного. Разом із 

тим, поєднання цих кольорів виглядають гармонійно, адже від природи 

схильні до рівноваги. 

До речі, таке поєднання кольорів часто можна побачити в природі — в 

трояндах та інших квітах, в вишні, в полуниці. 

Сильний та слабкий контраст додаткових кольорів 

Контраст додаткових кольорів досягає максимального значення за умови 

максимальної насиченості та світлоти цих кольорів. За такої умови 

максимально виразним є характер кожного з цих кольорів. По мірі зниження 

насиченості кольору контраст поступово слабшає. 

Емоційна характеристика 

Іттен зазначав, що додаткові кольори, за умови їх пропорційного 

використання, надають творам відчуття сильної статичної взаємодії, яка тим 

сильніша, чим сильніша насиченість цих кольорів. 

Але на додачу до цього, деякі додаткові кольори мають і інші характерні 

особливості. Так, пара додаткових кольорів жовтого та фіолетового 

одночасно має контраст додаткових кольорів і контраст світлого та темного. 

Так само червоно-помаранчевий та синьо-зелений колір містять у собі 

контраст холодного і теплого. 

4.Одночасний контраст (симультанний контраст) 

Сутність контрасту 

Одночасний контраст (його ще називають «симультанним») є оптичним 

явищем, яке виникає в результаті особливостей будови нашого ока та деяких 

особливостей нашого сприйняття. 

В своїй книзі «Мистецтво кольору», пояснюючи сутність комплементарних 

кольорів, Іттен пояснював, що всім кольорам у його колі відповідає 

комплементарний їм колір. Зеленому — червоний, фіолетовому — жовтий 

тощо. При змішуванні цих кольорів отримується нейтральний сірий. Іттен 

також зазначав, що від природи людське око саме собою прагне віднаходити 

колірний баланс, і тому, якщо ви подивитесь на яскравий червоний об’єкт 

близько 10 секунд, а потім заплющите очі, перед ними на місці, де 

знаходився червоний об’єкт, сам собою з’явиться контур комплементарного 

йому зеленого кольору аналогічної форми. Такий феномен ще називають 

послідовним контрастом. 



Одночасний контраст виникає схожим чином. Він носить свою назву через 

те, що цей контраст не існує сам по собі, а завжди є своєрідною похідною до 

інших колірних контрастів. Як і послідовний, одночасний контраст також 

виникає внаслідок того, що око намагається віднайти колірний баланс. І 

навіть якщо ви не використовуєте комплементарне поєднання кольорів, ви 

все одно їх сприйматимете. 

Сильний та слабкий одночасний контраст 

Особливість одночасного контрасту полягає в тому, що він виникає при 

спогляданні будь-якої композиції. Іттен зауважував, що найсильніше він 

проявляється у випадках, коли в композиції застосовуються чисті кольори, ті, 

з яких складається його колірне коло. Але можна зауважити, що він загалом 

проявляється тим сильніше, чим сильніше проявлені інші контрасти, наявні у 

творі. 

Також, оскільки одночасний контраст виникає лише за рахунок взаємодії 

споглядача та твору, на те, наскільки явно він себе проявляє, впливає й те, 

наскільки тривалим є, власне, споглядання твору. 

5.Контраст світлого та темного 

Сутність контрасту 

В основі цього контрасту лежить передача відчуттів світла та темряви 

завдяки кольорам та їх відтінкам. 

В ахроматичних кольорах (тобто, кольорах позбавлених забарвлення) 

найбільш світлим є, звісно, білий колір, а найбільш темним — чорний.  

В творах мистецтва та в дизайні, що створені за допомогою ахроматичної 

колірної палітри, яскравий білий колір часто сам собою уособлює світло. 

Найнасиченіша тінь та навіть сама темрява мають на таких зображеннях 

чорний колір.  

 

Насправді, навіть одних лише чорного та білого  достатньо, щоб створити 

світлову картину, тобто, передати сприйняття часу дня, положення джерела 

світла та його інтенсивності. Навіть без відтінків сірого.  

Використання хроматичних кольорів (тобто кольорів, що мають забарвлення) 

дає змогу розкрити світлову картину у творах більш повноцінно та яскраво.  

Загальний принцип передачі світлової картини в хроматичних кольорах 

подібний до того, що діє в ахроматичних кольорах — світлі відтінки кольору 

поступово наближають його до білого (тобто світла), а темні — до чорного 

(тобто темряви). 

Але з хроматичними кольорами, звісно, є певні нюанси.  

Перш за все, сама собою яскравість цих кольорів сприймається по-різному. 

Так, в своїй праці про колір Вольфганг фон Гьоте описав цифрові значення 

світлової насиченості (яскравості) основних кольорів.  



 
Навіть за однакової насиченості, яскравість різних хроматичних кольорів 

відмінна.  Жовтий був найяскравішим, далі слідував помаранчевий, 

однаковою яскравістю були наділені червоний та зелений, і найменшу 

яскравість мали синій та фіолетовий.  

Також відповідно до колірного кола, ми бачимо, що жовтий колір у ньому — 

найсвітліший, а фіолетовий — найтемніший. Ці два кольори самі собою 

утворюють найсильніший контраст за освітленням. Фіолетовий — це 

характерний для мистецтва колір темряви, а жовтий — невід'ємна складова 

світла. До цього варто додати, що ми схильні наділяти кольори певними 

асоціаціями. Так, блідий жовтий ми можемо асоціювати з зорями. Червоний 

— з сонцем, що заходить. Глибокий синій — із нічним небом.  

Сильний та слабкий контраст світлого та темного 

Контраст світлого та темного проявляється сильніше тоді, коли у композиції 

має місце суттєвий перепад освітленості.  

Найсильніше «світить» білий колір. А найтемнішим при цьому є чорний. Чим 

ближчими є до них крайні відтінки застосованих в картині кольорів, тим 

сильніше проявляє себе контраст світлого та темного, тим виразнішими є тіні 

та контури об’єктів.  

Емоційна характеристика 

Значною мірою контраст світлого та темного наслідує ті емоції та асоціації, 

які ми пов'язуємо зі світловою картиною, яку він відтворює, і емоційний 

діапазон тут неймовірно широкий. 

Контраст холодного та теплого 

Сутність контрасту 

Більшість дизайнерів знає, що серед кольорів є такі, що називають 

холодними (до них відносять відтінки синього), та такі, що називають 

теплими (відтінки червоного, помаранчевого та жовтого). 

Такий поділ носить не фізичну, а радше емоційну природу. Холодні кольори 

породжують асоціації з холодними предметами — кригою, снігом, водою. А 

теплі кольори, відповідно, з гарячими предметами та почуттями — сонцем, 

кров’ю, коханням. 

Через особливу природу відносин цих кольорів та їх відтінків та через їх 

особливий емоційний вплив на споглядача Йоганнес Іттен визначав для них 

окремий контраст. Його він вважав вкрай виразним і відмічав, що саме в 

протиставленні холодних кольорів теплим відбувається помітна неозброєним 

оком взаємодія.  

Іттен також відмічав широкий ряд асоціацій, пов’язаних зі сприйняттям 

холодних та теплих кольорів. 

 



Іттен зазначає, що холодні та теплі кольори, поєднуючись в спільну 

композицію, одразу починають активно між собою взаємодіяти, підсилюючи 

один одного. Контраст холодного та теплого він називає таким, що «звучить» 

ліпше за інші. 

Сильний та слабкий контраст теплого та холодного 

Найліпше цей контраст себе проявляє за умов: 

 коли в творі присутні чисті теплі та холодні кольори, 

 коли інші контрасти менш яскраво виражені, 

 коли площі теплих кольорів та холодних між собою врівноважені. 

При цьому контраст врівноважується за умови, коли теплі та холодні кольори 

мають однакову освітленість. 

Емоційна характеристика 

Загалом, емоційний діапазон цих кольорів дуже широкий. Він може 

передавати фізичне відчуття холоду (якщо на картині домінують холодні 

кольори). 

А домінація теплих та навіть гарячих кольорів може змусити картину дихати 

жаром та неспокоєм.  

Але поєднуючись разом синій та червоний кольори дійсно передають 

дивовижне відчуття взаємодії та навіть своєрідного конфлікту стихій. Через 

це їх дуже люблять протиставляти один одному в кінопостерах. 

 

        Запитання до учнів: 

1. Що таке контраст? 

2. Що таке хроматичні та ахроматичні кольори? 

3. Що таке сприйняття світла? 

4. Як працює контраст?   

 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Вивчити основні визнвчення з конспекту . 

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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