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Тема: «Спостереження за рефлексами на предметах із різного 

матеріалу.» 

Мета: 

 Вивчення та спостереження за рефлексами на предметах з різного 

матеріалу. 

 Розширення кругозору в професійній області. 
 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

Продовжуючи вивчати тему № 7. Вплив освітлення на колір предмета. 

звертаємо увагу на те, що основними засобами в нас є світло, предмет та 

колір предмету. Згадуємо все, що вчили про тіні, про колір, про 
освітлення.  

Рефлекс – світлий або кольоровий відсвіт, що виникає на формі в 

результаті відбиття променів світла навколишніх предметів. Кольори всіх 
предметів взаємно зв’язані між собою рефлексами. Чим більше різниця по 

світлоті й кольору між розташованими поруч предметами, тим помітніше 

рефлекси. На шорсткуватих, матових поверхнях вони слабкіше, на гладкій 
вони більше помітні й більше виразні в обрисах. 

Покажемо різницю у відбиванні світла від дзеркальних і шорстких 

поверхонь, де при побудові в усіх випадках використовується закон 

відбивання світла.   

 

 Дзеркальне 

відбивання сонячних 
променів 



  

Дифузне 
(розсіяне) відбивання 
променів 

від точкового джерела 

  

 Розсіяне відбивання 
сонячних променів 

Найкраще розсіюють світло предмети з дуже малими нерівностями (папір, 

гіпс, крейда тощо), туман, пил. Розсіяне світло більш комфортне для зору  –
  менше втомлює очі. У дзеркальних поверхнях ми бачимо своє зображення, а 

при погляді на розсіювальні поверхні – самі ці поверхні. Тому зрозуміло, що 

чисту дзеркальну поверхню взагалі побачити неможливо, а видно її стає 

лише тоді, коли її вкриває пил, бруд, фарба тощо. 

РЕФЛЕКС – світло, яке відбилося від чого-небудь і потрапив на об'єкт з 

боку тіні. 

Якщо ще простіше: РЕФЛЕКС – СВІТЛО В ТІНІ. 
Якщо ви робите хоч скільки-небудь реалістичне зображення, хочете, щоб 

ваш малюнок ожив, працювати над рефлексами доведеться. Вони обов'язкові 

для передачі об'єму предметів, так і освітленості. 



Є випадки, коли рефлекси 

навмисно не відмальовуть: це 

певні стилізації на спрощення. 
Ось типова картинка, на якій 

немає об'єму, вона плоска і все, 

що на ній зображено, плоске; 

намальовано простими 

одноколірними плашками. 

Раз там немає обсягу, то і 

рефлекси, відповідно, не 
використовуються. 

________________________________________________________ 
Якщо ж ви хочете, щоб ваш малюнок «ожив», а предмети були 

правдоподібними і об'ємні, ви повинні малювати рефлекси.  

На прикладі постановочної композиції з геометричних фігур наочно видно, в 

яких випадках рефлекси малюються: 
1. В тіні, якщо об'єкт повинен закруглятися. 

2. У тіні на частини об'єкта, яка віддаляється від вас (на даному малюнку це 

піраміда), якщо об'єкт площинний. 
3. Кольоровий рефлекс малюється в тіні об'єкта, з боку дії кольорового 

світла. 

А тепер розберемо фрагмент кольорової роботи  і 

проаналізуємо його. 

 

  Рефлекси на ногах візуально округляють їх, тому 

вони не виглядають плоскими. Світло відбивається від 

спідниці і потрапляє на ноги з боку тіні. 

  Рефлекси на обличчі і шиї створюють простір між 

шкірою і волоссям, тим самим картинка стає глибше. 

Світло відбивається від волосся. 

  Але не вистачає невеликого рефлексу на голові (на 

маківці). Розсіяне світло, який обволікає персонажа з 

усіх сторін, в тому числі і з боку тіні. 

 
 

 



Питання для самоперевірки: 

1. Що таке падаюча тінь? 

2. Що таке власна тінь? 

3. Що таке відблиск?  

4. Що таке рефлекс? 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по даній темі.. 

 Вивчити конспект. 
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