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УРОК №.16 

ТЕМА:   «ЗМІШУВАННЯ КОЛЬОРУ ПРЕДМЕТА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД       

                  КОЛЬОРУ ФОНА» 

Тема уроку: Особливості змінювання кольору предмета в залежності від  

                       кольору фона.   

Мета уроку: 

Навчальна:    формування та закріплення знань по особливостям змінювання  

                       кольору предмета в залежності від кольору фона. 

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 властивостей сприймання належать: предметність, константність, 

вибірковість, структурність, цілісність, категоріальність, осмисленість та 

аперцепція. Предметність – це здатність відображати об'єкти та явища 

реального світу не у вигляді набору не зв'язаних один з одним відчуттів, а у 

формі окремих предметів. При предметному відображенні дійсності різні за 

якостями відчуття поєднуються, і об'єкт відтворюється у багатстві його 

властивостей. Предметність не є вродженою властивістю сприймання. 

Виникнення і вдосконалення цієї властивості відбувається в процесі 

онтогенезу, починаючи з першого року життя дитини. Предметність 

виявляється в тому, що об'єкт постає перед нами саме як уособлене в 

просторі та часі окреме фізичне тіло. Найяскравіше дана властивість 

виявляється у феномені виокремлення фігури (предмета або об'єкта 

сприймання) з фону. Предмет – це те, на чому зосереджене в даний момент 

сприймання і фон – усе, що утворюють інші предмети, які діють на нас в той 

же час, але відступають порівняно з об'єктом сприймання „на задній план”. 

Спочатку відмінність між фігурою (предметом) та фоном виникла в 

образотворчому мистецтві. Фігурою називають замкнену лінію, яка виступає 

вперед і займає частину феноменологічного поля, а все, що оточує фігуру, є 

фоном. Таким чином, реальність, що сприймається, завжди поділяється на 

два прошарки: на фігуру – образ предмета і фон – образ оточуючого предмет 

простору. Внаслідок такого розчленування предметність зберігає деяку 

незалежність сприймання від фону, на якому виступає об'єкт. 

Співвідношення предмета і фону – динамічне. Те, що в даний момент 

належить до фону, може через деякий час стати предметом, і навпаки, те, що 

було предметом, може стати фоном. Виокремлення предмета з фону 

пов'язане з особливостями нашого сприймання, а саме з предметністю 



сприймання. Легше виокремлюється те, що в дійсності є окремим предметом 

і добре знайоме з минулого досвіду. Гірше виокремлюються окремі частини 

предмета. У цьому випадку часто необхідні зусилля для того, щоб сприйняти 

частину як особливий об'єкт. Виокремлення предмета утруднене також у 

тому випадку, якщо предмет знаходиться в оточенні подібних предметів. Для 

того, щоб полегшити виокремлення об'єкта з фону, необхідно підсилити його 

відмінність. І навпаки, там, де треба ускладнити виокремлення предмета з 

фону, необхідно зменшити відмінність між ними. Константність сприймання 

полягає у відносній постійності деяких властивостей предметів при зміні 

віддалі, ракурсу та освітленості. Завдяки константності ми сприймаємо 

оточуючі нас предмети як відносно постійні за формою, кольором та 

величиною. Форма, колір та розмір предметів сприймаються нами як 

постійні, незважаючи на те, що сигнали, які надходять від цих предметів до 

органів чуття, безперервно змінюються. Як відомо, розмір проекції предмета 

на сітківці ока залежить від віддалі між предметом і оком та від кута зору. 

Однак знайомі нам предмети здаються незмінними за величиною незалежно 

від віддалі. Сприймання кольору залежить від багатьох чинників: 

освітленості, фону, інтенсивності. Водночас колір знайомих предметів 

завжди сприймається однаково. Аналогічно і форма звичних об'єктів 

сприймається як постійна, незалежно від умов спостереження та положення 

об'єкта. Джерелом константності сприймання є активні дії перцептивної 

системи. Численні сприймання одних і тих самих предметів за різних умов 

забезпечують постійність перцептивного образу відносно умов, що 

змінюються, а також рухів самого рецепторного апарата. Таким чином, 

властивість константності пояснюється тим, що сприймання являє собою 

своєрідну дію, яка має механізм зворотного зв'язку і налаштовується на 

особливості об'єкта сприймання та умов його існування. Константність 

сприймання відіграє значну роль в орієнтуванні людини в навколишньому 

світі. Якби образи не були константними, то при зміні віддалі, освітленості та 

ракурсу всі ознаки предмета змінювалися б, і людина втратила б здатність 

орієнтуватися в різноманітному навколишньому світі. Вибірковість – це 

виокремлення окремих предметів та явищ з усього різноманіття 

навколишнього середовища, водночас як інші об'єкти реального світу є 

фоном нашого сприймання, тобто не відображаються. У вибірковості 

розкривається активність процесу сприймання як вияв змістовної сторони 

діяльності людини. Вибірковість сприймання визначається інтересами, 

установками та потребами особистості. Будь-якому образу сприймання 

властива цілісність. Під цим розуміється внутрішній органічний 

взаємозв'язок частин і цілого в образі. Завдяки цілісності сприймання 

зовнішній подразник виступає як цілісний образ. Він складається на основі 

узагальнення знань про окремі властивості та якості предмета, які надходять 

у вигляді окремих відчуттів. Компоненти відчуття настільки тісно пов'язані 

між собою, що єдиний складний образ предмета виникає навіть тоді, коли на 

людину безпосередньо діють тільки окремі властивості або окремі частини 

об'єкта. Коли образ предмета не дається повністю, він мисленнєво 

добудовується до цілісної форми. Цілісна форма предмета виникає на основі 

умовних рефлексів, які виробилися протягом життя й зберігаються у досвіді 



людини. Важливість ролі сприймання частини у сприйманні цілого не 

означає, що для впізнавання предмета необхідно сприймати всі його частини. 

Багато з того, що є в об'єкті, зовсім не сприймається або сприймається 

неясно, або не може бути сприйняте в даний момент, але все-таки ми 

впізнаємо предмет. Це відбувається тому, що кожний предмет має 

характерні, тільки йому властиві ознаки. Відсутність саме цих ознак у 

сприйманні заважає впізнати предмет, водночас відсутність інших, менш 

істотних ознак за наявності у сприйманні істотних не заважає впізнати те, що 

ми сприймаємо. Взаємовідношення сприймання цілого і частини неоднакове 

на різних етапах ознайомлення з предметом. Причому істотну роль тут 

відіграють індивідуальні відмінності людей. Початковий період сприймання 

у більшості людей характеризується тим, що на перший план виступає 

сприймання цілого, без виокремлення окремих частин. У деяких людей 

спостерігається зворотне явище: у першу чергу розрізняються окремі частини 

предмета. Відповідно до індивідуальних відмінностей по-різному протікає й 

другий етап сприймання. Якщо спочатку сприймається загальна форма 

предмета без чіткого розрізнення його окремих частин, то в подальшому 

частини об'єкта сприймаються все чіткіше. І навпаки, якщо спочатку 

виокремилися тільки частини предмета, то здійснюється перехід до цілого. 

Урешті-решт, як у тому, так і в іншому випадку досягається сприймання в 

цілому при досить чіткому розрізненні його окремих частин. Сприймання 

цілого і його частин залежить не тільки від індивідуальних особливостей, але 

й від попереднього досвіду й установки. З цілісністю сприймання пов'язана і 

його структурність. Структурність полягає у відтворенні структури предмета 

сприймання. При зміні окремих відчуттів від предмета і збереженні окремих 

відношень між ними загальна структура образу залишається незмінною (одна 

й та сама пісня у виконанні різних співаків). Сприймання носить 

узагальнений характер, кожен предмет сприймання позначається певним 

поняттям і відноситься до певного класу. Якраз у цьому полягає наступна 

властивість сприймання – категоріальність. Сприймаючи новий предмет, 

людина прагне не лише зрозуміти, що перед нею знаходиться, але й 

відносить до певної групи відомих їй предметів. У цьому відображається 

вплив мови й особистого досвіду людини. У міру розширення особистого 

досвіду сприймання образ, зберігаючи свою індивідуальність і віднесеність 

до конкретного предмета, до все більшої сукупності предметів певної 

категорії, усе більш надійно класифікується. Для цього необхідне 

узагальнення, звернення до класу подібних об'єктів, які зберігаються в 

пам'яті, що означає перехід від наявної ситуації до іншої, до осягнення 

реальності через призму особисто узагальненої схеми дійсності. 

Узагальненість і класифікація забезпечують надійність правильного 

впізнавання об'єкта незалежно від його індивідуальних особливостей і 

викривлень, які не виводять об'єкта за межі класу. Узагальненість 

сприймання дає змогу не тільки класифікувати і впізнавати предмети і 

явища, але й передбачати деякі властивості, що безпосередньо не 

сприймаються. Наступною властивістю сприймання є його осмисленість. 

Осмисленість передбачає усвідомлення об'єкта сприймання. Хоча 

сприймання виникає при безпосередній дії подразника на органи чуття, 



перцептивні образи завжди мають певне смислове значення. Завдяки 

осмисленості стає можливим цілеспрямоване використання предметів. 

Осмисленість досягається в процесі розуміння сутності предметів, тобто 

процес сприймання ускладнюється мисленнєвою діяльністю. Зв'язок 

мислення і сприймання насамперед виявляється в тому, що свідомо 

сприймати предмет означає мисленнєво називати його, тобто віднести до 

певної групи, класу, зв'язати його з певним поняттям. Навіть при сприйманні 

незнайомого предмета ми намагаємося встановити в ньому подібність з 

іншими предметами. Таким чином, сприймання не визначається просто 

набором подразників, що впливають на органи чуття, а являє собою 

постійний пошук найкращого тлумачення наявних даних. Процес 

осмислення інформації представлено такими етапами. На першому етапі 

процесу сприймання відбувається виокремлення комплексу стимулів з 

потоку інформації і прийняття рішення про те, що вони належать до одного і 

того самого об'єкта. На другому етапі відбувається пошук у пам'яті 

аналогічного або близького за складом відчуття комплексу ознак, за якими 

можна ідентифікувати об'єкт. На третьому етапі відбувається віднесення 

об'єкта сприймання до певної категорії з наступним пошуком додаткових 

ознак, які підтверджують або заперечують правильність прийнятого рішення. 

І нарешті, на четвертому етапі формується остаточний висновок про те, що 

це за об'єкт, з приписуванням йому ще не сприйнятих властивостей, 

характерних для об'єктів одного з ним класу. Таким чином, сприймання – це 

значною мірою інтелектуальний процес. Сприймання – складний процес, 

який зумовлюється не тільки об'єктивними, а й суб'єктивними чинниками. 

Сприймає не саме по собі око чи вухо, а конкретна людина. Залежність 

сприймання від змісту психічного життя людини, від особливостей її 

особистості, від її індивідуального досвіду називається аперцепцією. При 

сприйманні предметів із навколишнього середовища людина намагається 

відшукати суб'єктивні еталони, до яких можна було б віднести ці предмети. 

Іншими словами, у ході сприймання активізуються сліди минулого досвіду. 

Крім цього, у сприйманні виявляються бажання, інтереси, мотиви, почуття 

людини та її ставлення до предмета сприймання. Тому одні й ті самі 

предмети сприймаються різними людьми по-різному. Прикладом вияву 

аперцепції є сприймання однієї й тієї самої людини представниками різних 

професій: філолог зверне увагу на вимову, фотограф – на зовнішність з 

приводу фотогенічності, лікар помітить ознаки певного захворювання, 

модельєр зверне увагу на правильність пропорцій фігури. 

Домашнє завдання: 
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