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Тема уроку: Кольоровий тон 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з властивістю кольору – тольоровим тоном, 

застосування ахроматичних кольорів на практиці; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, тренувати увагу, пам'ять; 

виховувати професійну культуру, уважність, старанність, вміння 

зосереджуватися, приймати самостійно конструктивні рішення. 

Матеріали уроку: 

Колірний тон — це така ознака хроматичного кольору, за якою один 

колір або відтінок відрізняється від іншого та йому можна дати назву 

"жовтий", "синій", "червоний". Колірних тонів існує 7, це кольори спектру з 

визначеною довжиною світлової хвилі, а кольорових відтінків значно більше, 

чим назв для них. Наприклад, працюючи з 30-40 зеленими відтінками, ми 

зможемо визначити словесно тільки деякі (світло-зелений, жовто-зелений, 

темно-зелений, салатовий, бірюзовий, сіро-зелений, теплий зелений). 

Художники використовують замісто словосполучення "колірний тон" слова 

"колір" або "колірний відтінок". Термін "колірний тон" більш вузький до 

поняття "колір". Колір характеризує не тільки хроматизм ізольованої плями 

фарби, але й усій картини цілком. Ми оцінюємо це у вираженнях типа: 

"гарно за кольором, красиво за кольором, не відчуває кольору, підкорює 

колір принципам світлотіні". Відсутність фарб яскравих спектральних 

кольорів пояснюється не недостачею технічних засобів і наукових знань, а 

самою природою матеріальних фарб, які не можуть випромінюватися та бути 



прирівняні до спектральних. Зміна колірного тону при механічному 

змішуванні дає нові колірні відтінки.  

Практична робота. Кольоровий тон 

Для цього нам знадобиться 3 листи формату А4. 

Аркуш ділимо на 2 прямокутники розміром 15х9см. 

Кожний прямокутник ділимо на стрічки по 1 см. 

Основних кольорів 3: жовтий, червоний, синій. 

Беремо перший аркуш. Приймаємо за основний колір, наприклад, 

ЖОВТИЙ. До жовтого поступово додаєм червоний на одному прямокутнику 

та синій – на іншому прямокутнику. 

 



Беремо другий аркуш. За основний колір приймаємо ЧЕРВОНИЙ, до 

нього поступово додаєм жовтий і синій. 

 

 

 

 

 

 



Беремо третій аркуш. За основний колір приймаємо СИНІЙ, до нього 

поступово додаєм жовтий і червоний. 

 
 

 

 

 


