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Група 41 

Предмет: Живопис 

УРОК №.11-12 

ТЕМА:   «ЗОБРАЖЕННЯ В КОЛЬОРІ ОДНОГО ОДНОГО ПРЕДМЕТУ    

                  У ЗВ`ЯЗКУ З ФОНОМ І ПІДСТИЛКОЮ» 

Тема уроку: Передавання кольору об`ємом. Зображення в кольорі одного  

                       предмету.   

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по передаванню кольором  

                       об`ємом. Зображення в кольорі одного предмету. 

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. 

До вашої уваги репродукції картин, на яких зображено натюрморти з 

геометричних фігур, виконані в ахроматичній кольоровій гамі (гризайль, 

вугілля, олівець). 

 

 

мал. 1 мал. 2 

Гризайль — малюнок, виконаний відтінками одного кольору (зазвичай, 

сірого), переважно декоративного призначення. 

Гризайль у вигляді декоративного розпису або панно, як правило, імітує 

скульптурний рельєф. 

У станковому малярстві техніка гризайлю застосовується для допоміжних 

робіт — при виконанні підмальовок або ескізів. 

Проаналізуйте запропоновані зображення, звертаючи основну увагу на 

композиційну цілісність вказаних робіт, просторове розміщення предметів 

(ближче-далі) та відтворення об'єму засобами світлотіні. 



 

 

мал. 1 мал. 2 

 

 

мал. 3 мал. 4 

 

 

мал. 5 мал. 6 

Будь-який об'ємний предмет має освітлений й неосвітлений 

бік. Освітлений бік називається світло, а неосвітлений — тінь. 

Але кожен предмет має, крім того, різну форму. Межі світла й тіні в кожного  

предмета різні, і чим складніша форма, тим складніше відношення між 

світлом і тінню. Цю межу намічають легкими лініями, у кожного предмета 

вона має свій характер напрямок. 

Наприклад, книга, що лежить на столі. Обкладинка освітлена, а корінець — у 

тіні. Між світлом і тінню пролягає чітка: границя у вигляді прямої лінії. А 



тепер подивіться на кулю (мал.3). Спробуйте знайти межу між світлом і 

тінню. Це непросто, тому що вона ніби розмита. Форма кулі складніша за 

форму книги, світло й тінь поєднуються за допомогою плавної розтяжки. 

Ця розтяжка, проміжний тон між світлом і тінню, називається 

напівтінню; у цьому місці світло падає на предмет не прямо, а «зісковзує» 

по ньому. Тінь же утворюється там, куди світло не потрапляє зовсім. 

Поняття «тінь» так само не однозначне. Крім власної тіні (тінь, яка лежить 

на самому предметі), воно містить у собі ще й падаючу тінь. 

Ця тінь падає від предмета на площину, на якій предмет стоїть. Крім 

того, буває так, що на сам предмет падає" тінь від інших, більш складних 

частин цього ж предмета. Падаюча тінь, за обрисами нагадує сам 

предмет. Послідкуйте за своєю тінню в сонячний день, і ви в цьому 

переконаєтеся. 

Але у власної тіні є ще одна якість — рефлекс. Рефлекс — це відбите 

світло. 

Звідки в тіні світло? Може, це помилка? Ніякої помилки немає. Світло 

відбивається в тінь від площини, на якій стоїть предмет. Чим світліша 

площина, тим яскравіший рефлекс. Між тінню й рефлексом також немає 

чіткої межі, як між тінню й напівтінню. 

Поняття «світло» теж неоднозначне: воно містить у собі й полиск —

найсвітліше місце на предметі. 

Усі ці поняття, разом узяті, утворюють об'єм. Полиск, світло, напівтінь, 

тінь, рефлекс, падаюча тінь нагадують тональний масштаб, у якому деякі 

тони в темній його частині поміняли місцями 

Усе, про що ми говорили вище, стосується лише тональних якостей об'єму 

предметів, які мають білий або сірий кольори. 

Зображенню об'ємної форми сприяє також сама техніка роботи: характер 

штрихування, рух за напрямком форми. На зображених об'ємних 

геометричних формах ми бачимо, що на плоских поверхнях штрихи прямі й 

паралельні (мал.5), на циліндричних та кульових — дугоподібні (мал.4). 

Якщо штрихування буде, спрямоване не «за формою», то викривлення об'єму 

неминуче. 

Розібравшись у поняттях світлотіні як засобу виявлення об'єму, необхідно 

сказати й про передачу фактури матеріалу самого предмета. Різноманітність 

матеріалів, з яких виконуються предмети, — досить велика. Кожен матеріал 

має певну фактурну поверхню: матову, глянцеву, пухнату, зернисту тощо. 

На блискучих поверхнях полиски й рефлекси яскравіші, більш чіткі за своїми 

межами, ніж на матових, шорстких. Матові поверхні мають плавні світло-

тіньові переходи. Достатньо великі й можливості ліній, які можуть товщати й 

тоншати, підсилюватися і слабшати до повного зникнення. Товста лінія 

вказує на те, що предмет важкий, міцний (гіпс, глина) (мал.2); тонка, 

навпаки, говорить про крихкість (скло)(мал.1). 

Порівняйте малюнки, на яких зображена груша і скляний посуд. Якими 

графічними засобами художник досягає передачі матеріальності предметів? 

(мал.1). Колір — найважливіша ознака, властива кожному предмету? Колір. 

вносить яскравість і достовірність у створюваний образ та надає йому 

емоційного забарвлення. За предметом у повсякденному житті закріплюється 



певний колір, який називають предметним (або локальним), ми вже говорили 

про це на одному з уроків. Таке бачення кольору призводить до звичайного 

розфарбовування, а зображений предмет здається плоским, барвистим і 

більше підходить до: декоративного рішення композиції. 

Колір — явище складне, він змінюється в залежності від положення 

предмета, його віддаленості від джерела світла, а також під впливом 

колірного середовища. Останнє, і як і джерело світла, випромінює кольорові 

промені, які, потрапляючи на поверхню предмета, утворюють на ній 

кольорові рефлекси й полиски. Таким чином, колір предмета являє собою 

мозаїку, складену з кольорових плям — рефлексів та полисків, кольорових 

світлових плям і напівтіней, які мерехтять і змінюються. 

Життя світла як постійну зміну й перетворення можна виразно побачити на 

предметах із глянцевими або білими поверхнями. 

Характер світлотіні являє собою плавний перехід від світла через напівтінь, 

тінь і рефлекс. Скляна циліндрична посудина не має явно виражених 

градацій світлотіні. її форму підкреслюють тільки відблиски та рефлекси. 

(мал.1) Якщо світлотінь передати правильно, то предмети виглядатимуть 

об'ємними й матеріальними (гіпсовими, скляними, металевими тощо). 

(мал.2,3,4,5). 

 Перевірте себе: 

1.Умовна назва частин предметів, які повернуті до джерела світла: 

1. відблиск            3. рельєф 

2. світло                4. напівтінь 

2.Відблиск трапляється: 

1.на будь-яких предметах 

2.лише на предметах з шерехуватою поверхнею 

3.лише на предметах з гладенькою поверхнею 

4.лише на предметах кулястої форми. 

3.На поверхні об'ємного предмета напівтінь знаходиться між: 

1.світлом і падаючою тінню;              3. власною тінню і рефлексом; 

2. рефлексом і падаючою тінню       4. світлом і власною тінню; 

4.Тінь, яка з'явилась на поверхні внаслідок загородження її від світла 

іншим предметом, - це:  

1.рефлекс                      3.падаюча тінь 

     2.власна тінь                 4.напівтінь 

5.Частина поверхні предмета, на яку не потрапляють прямі промені 

світла: 

1.власна тінь                 3. напівтінь 

     2.падаюча тінь              4. рефлекс 

6.Відображення світла від оточуючих об'єктів на тіньовій частині 

предметів у вигляді світлової плями з розмитим краєм - це: 

      1. відблиск                   3.світло 

      2.рефлекс                     4.об’єм 

Домашнє завдання: 

 Короткий конспект по темі. 

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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