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УРОК 22 

Тема: «Передача кольором світла.» 

Мета: 

 Вивчення передачі кольором світла 

 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. 

Тепле світло .  Тепле світло має жовтуватий відтінок ранкового сонця, тому 

його вважають більш звичним для людського ока, ніж холодний. Таке 

випромінювання мають лампи розжарювання і близькі до них галогенні. 

Тепле світло ідеальне для житлових приміщень. У кімнатах, де сім'я 

проводить вечір, відпочиває і приймає їжу, дизайнери рекомендують 

встановлювати люстри, які дають розсіяне тепле світло. Воно налаштовує на 

невимушеність спілкування, розслабляє і створює атмосферу затишку. Але 

слід пам'ятати, що лампа розжарювання збільшує різкість кольору. У цьому її 

випромінювання схоже на світло свічки. Вона підсилює колір тих деталей 

інтер'єру, які мають забарвлення теплих кольорів, і приглушує холодні 

відтінки.   У жовтому світлі звичайних ламп розжарювання немає синіх і 

фіолетових променів, тому передача кольорів синього і зеленого в інтер'єрах 

спотворюється. Холодні тони при електричному освітленні темніють і 

змінюють свої відтінки: блакитний колір переходить у зеленуватий, синій 

тьмяніє, темно-синій чорніє, а фіолетовий здається червоним. Тому якщо 

ваша кімната освітлюється лампами розжарювання, уникайте цих кольорів в 

інтер'єрі або змініть світильник. 

Холодне світло   Світло холодного спектру, як і теплого, також є в природі. 

Це світло зимового дня, коли сонце не показується з-за хмар. Таке світло 

дають люмінесцентні лампи — денні, нейтрального і білого кольору. Вони 



також змінюють сприйняття кольорів, але, на відміну від ламп 

розжарювання, спотворюють теплі відтінки. У світлі холодних 

люмінесцентних ламп червоні кольори здаються фіолетовими, помаранчеві 

— коричневими, а жовті — зеленуватими. Зате зелені та сині кольори 

виглядають більш яскраво.   Холодне світло сприяє концентрації, налаштовує 

на робочий лад, тому його часто використовують для створення ділової 

атмосфери. Нейтральні та холодні люмінесцентні лампи повсюдно 

використовують там, де необхідне поєднання природного і штучного світла, 

в установах і офісних будівлях. Холодні люмінесцентні лампи і лампи 

денного світла гарні для супермаркетів і універмагів. Правда, для 

продуктових відділів фахівці радять обирати теплі відтінки світла — під 

такими променями хліб, овочі та фрукти виглядають більш апетитно.   Із цих 

правил можуть бути і винятки. Холодне світло для роботи, а тепле для 

будинку — це не аксіома, а побажання. Лампа розжарювання додасть 

робочому кабінету атмосферу довіри і затишку, а холодні люмінесцентні 

світильники чудово підкреслять домашній інтер'єр у чорних і білих тонах, де 

використані хром, мармур або скло. 

 

Градація світлотіні  

Люба об’ємна форма обмежена плоскими або кривими поверхнями, 

неоднаково освітленими. Ступінь освітленості поверхні визначається не 

тільки відстанню до джерела освітлення, а головним чином кутом падіння 

світлових променів: сильніше усього освітлюються та поверхня, на котрій 

промені падають перпендикулярно. Чим більше нахил променів тим менше 

світла падає на неї. Цю закономірність легше простежити на простих 

геометричних тілах. Наприклад, куб і піраміда дають наглядну уяву про 

розміщення світлотіні на предметах з плоскими поверхнями. Їх грані 

освітлені по різному. По мірі зменшення кута між променями світла і граню 

12 ступінь освітлення зменшується до однакової у усіх її точках. Однаково у 

силу кураєвого контрасту світла поверхня у тій частині, де вона межує з 

темною, завжди буде здаватись декілька світліша, а темна-темніша. На 

циліндричних і шарових поверхнях перехід від світла до тіні буде 

поступовий. Тут відрізняють декілька градацій світлотіні: світло, полутона, 

тінь. Відображення світла від поверхні, які складають шарову або 

циліндричну форму, розповсюджується більш чи менш рівномірно у усі 

боки, але для ділянок, на котрі ми дивимося під кутом, рівним куту падіння 

променів основного світла, відображення у нашу сторону буде найбільшим. 

Ця ділянка виділяється більш світлішим, чим інші, утворюючи саму світлу 

пляму, яка називається бліком. Форма бліка знаходиться у прямій залежності 

від форми предмета і джерела світла. Бліки мають велике значення у передачі 

матеріальності, фактури поверхні, вони підкреслюють об’ємність предмета і 



виявляють характер освітлення. Відображене світло, яке падає на тіньову 

частину об’ємної форм, образує рефлекс. По відносній світлоті рефлекс 

темніше не тільки світлої частини поверхні, але і полу тіні, так як 

відображене світло частіше буває слабіше головного джерела світла. Якщо 

порівнювати освітлену частину предмету з його тіньовими і полу тіньовими 

ділянками, то можна побачити, що вони відрізняються не тільки по світлоті, 

але й по тіньовому відтінку. Це стається тому, що відображене світло, 

падаюче на тіньову поверхню, має другий спектральний склад. Кольорову 

групу сусідніх предметів, які оточені світло-повітряним середовищем, треба 

розуміти як мозаїку рефлексів. Ясніш за все рефлекси виражені у полутінях і 

тінях, але присутні і на освітленій стороні. Колір рефлексу залежить від 

проти стоячого кольору. Рефлекс, який співпадає по кольору з кольором 

предмету, на котрий він падає, посилюючи його кольорову насиченість, 

рефлекс протилежного кольору зменшує її. У всіх 13 інших випадках 

рефлекс так чи інакше змінює кольоровий відтінок поверхні форми. Чим 

різноманітніше кольорове середовище, оточуюче предмет, тим 

багатокольоровіші рефлекси. Чим сильніша відображу вальною властивістю 

володіє предмет і чим більше джерел відображу вального світла, тим 

складніше його світлотінь і кольорові рефлекси, на білій поверхні цей вплив 

помітніший, чим на темній; на матовій він слабший, чим на глянцевій. Колір 

освітлення Особиста (локальна) забарвленість предмета змінюється не тільки 

відображеним світлом, рефлексом, але головним чином кольором освітлення, 

потоком світлових променів, наділених кольором. Синя драперія, освітлена 

холодним ранковим світлом з вікна, посилюється по кольору у освітленій 

частині і слабішає у тіні, якщо освітлення помаранчеве (при заході сонця), 

синя драперія здаватиметься більш синьою у тіні, чим на світлій стороні, так 

як змішуються доповнюючи кольори-синій і помаранчевий-нейтралізується 

колір драперії у освітленій частині. В червоному кольорі сонця, яке заходить, 

все набуває червонуватого відтінку. Зелений колір, сильно поглинається 

червоними промінями, здається червоно-чорним. Всі предмети при 

штучному освітленні мають жовтувато-помаранчеву гамму. При світлі 

керосинової лампи або свічки цей ефект посилюється: зелені і сині кольори, 

поглинаючи червоно-жовті промені, втрачають насиченість і виглядають 

темними з теплим відтінком; червоні, помаранчеві та жовті світліють. В 

місячну ніч, крім білих, добре помітними становляться світло-зелені та 

світло-блакитні поверхні, червоні представляються чорними, так як у спектрі 

місячного світла майже немає червоного випромінення. Найбільшою 

інтенсивністю при місячному освітленні володіє зелене і блакитне. При 

денному світлі ясно виступає контраст між червоними квітами і темно-  



зеленим листям. Пізно у вечорі цей контраст зникає: квіти здаються темніше 

за листя. Якщо у кімнаті червоне і блакитне у день виглядає однаково 

яскравим, то у суперечну добу блакитний колір стає до такої ступені 

яскравим, що здається, ніби фарба світиться. Ахроматичні кольори (білий, 

сірий, чорний) завжди приймають у більшій, чи меншій ступені відтінки 

якогось прямого або відображеного світла. Тому у природі практично не 

буває ахроматичних кольорів. Зовсім монохромна земля, сніг, пильна дорога, 

сіре небо мають складні кольорові відтінки. 
 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке колір? 

2. Що таке повітряна перспектива? 

3. Що таке відблиск?  

4. Що таке тінь? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі «Передача кольором світла.». 

 Вивчити основні аспекти. 

 
 


