
Дата : 17.09.2020 

Група 41 

Предмет: Живопис 
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ТЕМА:   «КОЛЬОРОЗНАВСТВО» 

Тема уроку: Теплі та холодні кольори; фарби та суміші. Зображення  

                       форми кольором  

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по теплим та холодним  

                        кольорам, фарбам та сумішам. Зображенню форми кольором. 

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. 

Теплі і холодні кольори 

 
Всі відтінки, які нас оточують, є похідними від трьох основних: червоного, 

синього і жовтого. Змішання їх дає нам кольори другого порядку – 

помаранчевий, зелений і фіолетовий. А вже з їх допомогою можна отримати 

будь-який тон зі спектра. 



Як визначити холодні і теплі кольори? 

Найпримітивніші класифікації пропонують вважати теплими відтінками всю 

жовто-оранжево-червону частину колірного кола, а холодними – синьо-

зелено-фіолетове. Це не зовсім вірно, оскільки такі чисті кольори 

зустрічаються, як правило, тільки на картинках. На практиці ж все інакше: 

дизайнери одягу, наприклад, прагнуть використати цікаві, складні, змішані 

варіанти. Різниця між холодними і теплими відтінками кольорів в тому, який 

у кожного з них подтон: холодний синій або теплий помаранчевий. 

Важливо розуміти і пам’ятати, що більш теплим або більш холодним може 

бути будь-який колір – синій, фіолетовий або червоний, і підбирати в 

кожному випадку відтінок індивідуально. 

Які це – теплі кольори? 

 У жовтому: гірчичний, обліпиховий, колір каррі, шафрановий, 

бурштиновий, сірчисто-жовтий, соняшниковий, медовий і колір 

яєчного жовтка. 

 В червоному: цегляний, кораловий, мідно-червоний, яскраво-червоний, 

томатний, маково-червоний, кіновар, гранатовий і подібні. 

 У зеленому: оливковий, хакі, грушевий, липовий, мирт, колір зеленого 

горошку, лісової зелені та інші. 

 У синьому: небесно-блакитний, петроль, мурена, волошковий, 

лазуровий, захисно-синій, морської хвилі і так далі. 

Які це – холодні кольори? 

 У жовтому: лимонний, жовтий шартрез, солом’яний або палевий, і так 

далі. 

 В червоному: малиновий, винний, бузковий, бордовий, вишневий, 

малиновий, рубіновий, алізариновий та інші. 

 У зеленому: смарагдовий, малахітовий, хвойний зелений, димчастий 

сіро-зелений, темно-зелений та інші. 

 У синьому: сапфіровий, кобальтовий, індиго, блакитно-синій, 

ультрамарин, льодово-блакитний. 

 



 Приступаємо до виконання практичного завдання: 

Нам необхідно: 

1. Папір акварельний формату А3; 

2. Акварельні фарби; 

3. Лінійка, простий олівець, ластик. 

 

Завдання: 

                    1. Основні та похідні кольори 

1. Малювання шістьох квадратів. Виконання аквареллю трьох похідних 

кольорів: фіолетового, помаранчевого, зеленого. 

2. Теплі та холодні кольори  

1. Складання таблиці із двох рядків кольорів: чотирьох теплих кольорів 

(червоний, помаранчевий, жовтий, коричневий) та чотирьох холодних 

кольорів (різноманітні сині). 

                   3. Теплі та холодні відтінки 

1. Зображення першого рядка квадратів: синього кольору, синього кольору з 

незначним додатком червоного, синього з домішкою червоного та зовсім 

червоного. 

2. Зображення другого рядка квадратів (5 квадратів): від синього кольору ( 

додаючи жовтий ) до зовсім жовтого кольору. 

 

 

Запитання до учнів: 

1. Що таке кольоровий спектр? 

2. Що таке хроматичні та ахроматичні кольори? 

3. Що таке основні кольори? 

4. Що таке  другорядні або взаємододаткові кольори?   

 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Виконання практичного завдання . 

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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