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Тема:  Основні закони кольорознавства 

Мета: Охарактеризувати основні закони кольорознавства; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Перший закон визначає, що для кожного хроматичного кольору можна знайти інший 

хроматичний, який унаслідок змішування з першим у певних пропорціях дає ахроматичний 

колір. Ці кольори називаються допоміжними, вони є контрастними один до одного. На 

колірному колі вони розміщуються на різних кінцях одного 

діаметра (рис.1 ). 

     Другий закон стверджує, що змішування двох не додаткових 

хроматичних кольорів різних колірних тонів дає новий колірний 

тон, що міститься на колірному колі на однаковій відстані від 

кольорів, які змішуються. Тому з трьох кольорів, розміщених у 

колірному колі на однаковій відстані один від одного, можна 

отримати, змішуючи їх у певних пропорціях, усі можливі 

кольорові тони та їхні відтінки. Наприклад, у результаті 

змішування червоного, синього та жовтого кольорів можна 

отримати всі спектральні кольори, тому вони мають назву — 

основні кольори. 
                                                                                                                        Рис. 1. Контрастні кольори 

    Гармонія кольорів. Різні кольори і колірні поєднання по-різному 

сприймаються людиною, викликають різноманітні асоціації і почуття: можуть створювати 

почуття радості, підвищувати чи знижувати працездатність. 

    У простому поєднанні хроматичних кольорів з'єднують два допоміжні кольори, скажімо, 

червоний — із зеленим, синій — із жовтогарячим, фіолетовий — із жовтим. Це дуже 

поширене поєднання: його часто застосовують у тканинах з малюнком, на килимових 

доріжках і т. д. 

    Якщо необхідно, контраст пом'якшують, додаючи до поєднання третій нейтральний 

колір, наприклад сірий. 

    Для складного поєднання додаткових кольорів один із них беруть з двома або кількома 

відтінками. Поєднання трьох різних кольорів дуже інтенсивне. Однак усі три кольори не 

потрібно брати в однакових кількостях, один із них має переважати, а два інші — бути 

допоміжними. 

     У будь-якому поєднанні кольорів один колір повинен переважати, тобто бути 

визначальним, і він займатиме найбільшу поверхню. У кожного з нас є свій улюблений 

колір. Однак не завжди варто керуватися цим у виборі кольору й поєднанні кольорів. Адже 

головною прикрасою виробу є гармонізація кольорів. Вдалим поєднанням може бути 

однотонна палітра багатьох відтінків якого-небудь кольору, але підібрати її досить важко.  

   Колір відіграє велику роль у нашому житті і діяльності, оточує і супроводжує нас усюди. 

Художники, архітектори, дизайнери розв'язують композиційні задачі, пов'язані з кольором 

виробничого і суспільного інтер'єрів, виставкового ансамблю тощо. Текстильники 

розуміють під цим терміном засіб, який застосовується для фарбування. 

    Колір — це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним 

складом відбитого або випромінюваного ними світла. Кольори 

поділяють на дві важливі групи: ахроматичні й хроматичні. 

     До групи ахроматичних належать білий, сірий і чорний кольори. 

Вони характеризуються лише кількістю відбитого світла або 

неоднаковим коефіцієнтом відбиття. Ахроматичні кольори 

відрізняються один від одного тільки яскравістю, тобто вони 

відбивають різну кількість світла, що падає на тіло. 



      Між найяскравішими — білими — і найтемнішими — чорними — поверхнями є різні 

відтінки сірого кольору: світло-сірі, темно-сірі. 

    Людське око розрізняє в гамі ахроматичних кольорів близько 3 тис. відтінків. 

    Хроматичні кольори — це ті кольори та їхні відтінки, які ми розрізняємо в спектрі 

(червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий). Хроматичний 

колір визначається трьома фізичними поняттями: колірний тон, насиченість і яскравість. 

    Колірний тон і насиченість є якісними характеристиками кольору. Кількісний бік 

кольору визначає яскравість, тобто кількість кольору, відбитого від певної пофарбованої 

поверхні. Якість хроматичного кольору залежить від загального світлового потоку, що 

падає на зображуваний об'єкт. 

  Питання для самоперевірки: 

1. У якій послідовності розташовані кольори у спектрі? 

2.  Назвіть кольори теплі та холодні. Як вони умовно змінюють простір? 

3. Що таке ахроматичні та хроматичні кольори?   

 

Домашнє завдання:  дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

   

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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