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УРОК 21 

Тема: «Передача кольором тіні» 

Мета: 

 Вивчення передачі кольором тіні. 

 Розширення кругозору в професійній області.. 

 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

Починаючи вивчати тему № 7. Вплив освітлення на колір предмета, 

згадуємо про основи кольорознавства. Для успішного володіння професією 

«Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань» необхідно володіти 

навиками змішування кольорів, їх висвітлення, затемнення, насичення та 

застосування контрастів. 

Всі кольори є наслідком дії світла — сонячне світло є першою умовою, щоб 

створити враження кольору, головне світло в природі. Все те, що ми навколо 

бачимо, всі ті кольори, видима форма предметів є результатом сонячного 

освітлення, бо світло — це фізична об`єктивна причина зорових вражень, що 

різняться за інтенсивністю та кольором. Якщо бракує світла, то постає 

враження чорного. Колір предмету — це та фарба, котру він відбиває, 

поглинаючи всі інші. Згідно Ньютону, чорна фарба — відсутність будь-якого 

кольору, біла — сума всіх кольорів. 

Фізичне поняття "абсолютно чорне тіло" 

умовне. Такий об`єкт повністю поглинає 

всі падаючи на нього промені будь-якої 

довжини хвилі і вже не відпускає їх 

назад. Таке тіло абсолютно невидиме, 

тому що ні один промінь світла від нього 

не відбивається та не попадає в очі. В 

природі таких тіл не має — це 

недотягнений ідеал. Реальні тіла хоч 

трохи відображають та поглинають 

світло. Найчорніші бархат і сажа. 

Більшість всіх предметів і об`єктів, що 



ми бачимо та зображаємо, 

мають колір тільки завдяки 

світлу, яке на них падає. З 

фізичної точки зору колір 

поверхні є складом відбитого 

від предмету світлового 

потоку.  

Абсорбція світла. Коли на 

якесь тіло потрапить промінь 

сонця, то воно абсорбує (вбирає в себе) все колірне проміння, крім одного, 

яке відбиває (рефлектує) чи перепускає крізь себе. Коли предмет рефлектує 

червоне проміння, то воно доходить до нашого ока і ми бачимо той предмет 

червоним. Колірні рефлекси на предметах — це теж відбити кольори 

оточуючого предметного середовища. 

 

 
 

Але їх сила значно зменшується з віддаленням. Наприклад, якщо яскравий 

аркуш паперу піднести до білої поверхні, ми побачимо ясний рефлекс. 

Якщо ж цей аркуш трохи відсунути — рефлекс швидко зникне. Часом 

денне освітлення може дати не безкольорове, а зафарбоване світло. Це 

буває тоді, коли промені сонця, падаючи на якісь колірні об'єкти (зелене 

листя, синя або червона тканина) і втративши від того частину спектра, 

набувають кольоровості і офарблюють собою предмети. Таке явище може 

відбуватись не як загальне (для всього оточення), а лише як кольорове 

офарблення окремих предметів або їх частин. Це явище місцевих 

окремих рефлексів. Життя дуже часто дає приклади рефлексів, особливо 

в тінях при загальному яскравому освітленні. Візьмемо два предмети — 

жовтий і синій, що стоять недалеко один від одного. Жовтий відіб`є жовті 

і близькі до жовтого промені, а блакитні, сині, фіолетові — вбере. 



Значить, відбитий від жовтого предмета промінь (звільнений від синього і 

фіолетового), попавши на сусідній синій предмет і відбившись від нього, 

відбиває лише зелений промінь, що в нього залишився, бо всі жовті вбере 

поверхня синього предмета. Отже, відтінок синього предмета у близькому 

сусідстві з жовтим даватиме враження зеленкуватого холодного кольору. 

Це і є явищем рефлексу, тобто: рефлексом зветься явище офарблення 

предметів колірними променями, які, в свою чергу, офарбились через 

віддачу частини спектра безколірного світла. Рефлекс — відбите світло. 

Тінь ніколи не буває чорна, бо вона змінюється різними рефлексами з 

усіляких речей, що є навколо. Раніш уявляли тіні, як затемнення світла, 

що давало більшу або меншу безбарвність. Але тінь залежить від самої 

речі та від її кольору. Коли річ хоч трохи пропускає крізь себе проміння, 

то тінь її буде мати відтінок кольору речі. Колір речі так само може 

рефлектувати через подвійне відбиття проміння свій колір на площу 

тіньову. Окрім того, відкинута тінь буде мати відтінок доповняльного 

кольору проти кольору освітлення. При червонавому освітленні сонця, що 

заходить, тіні всі будуть зеленаві, що особливо виразно видно на тіньовій 

стіні білої хати, що межує із стіною освітленою . 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке перспектива? 

2. Що таке основні кольори? 

3. Що таке відблиск?  

4. Що таке висвітлення? 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі «Передача кольором тіні»  

 Вивчити основні аспекти. 
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