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Група №11 

Урок № 9-10 

Тема уроку: АХРОМАТИЧНА КОЛЬОРОВА ГАМА 

Мета уроку: повторити та закріпити досягнення учнів за попередніми 

темами; уточнити та поглибити попередньо засвоєні знання, 

ознайомити учнів з ахроматичними кольорами, 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: 

Всі кольори ділять на дві групи: кольори ахроматичні і хроматичні. 

Група ахроматичних кольорів включає кольори чорний і сірий, останній 

має безліч відтінків, що відрізняються один від одного тільки світлиною. 

Група хроматичних кольорів включає всі кольори сонячного спектру і їх 

поєднання. 

Ахроматична колірна гамма. Просте гармонійне поєднання в 

ахроматичній групі - це двотональне вирішення композиції: білий колір по 

чорному і чорний по білому або поєднання двох сірих тонів, лежачих по 

сусідству в рівно-ступінчатому ахроматичному ряду тонів. 

Найширше в декоративних композиціях застосовують трьох-

тональну колірну гамму, яка володіє великими виразними засобами, що 

забезпечують ясне і чітке сприйняття композиції твору. 

При побудові трьох-тональних композицій враховують пропорційні 

відносини між тонами, забезпечують домінування одне з тонів. 

Пропорційна рівність тонів в композиції затверджує статику, нерівність - 

динаміку. 



Організовуючи виконання практичних вправ при орієнтуванні на 

ахроматичний ряд тонів 1-9. 

Повний світловий діапазон (два кратні кольори тональної шкали і 

середній сірий). Композиції цієї колірної гамми відрізняються 

конкретністю і напруженістю, вони найбільш активні і експресивні. 

Світло-сірий діапазон. Характеризується легкістю, м'якістю, 

легкістю; узагальненість і цілісність тонального звучання викликає 

спокійний емоційний стан. 

Темно-сірий діапазон характеризується похмурістю, суворістю, 

викликає відчуття смутку, драматизму. 

Середньо-сірий діапазон (від світло-сірих до темно-сірих тонів, 

виключаючи білий і чорний), позбавлений динамічної напруженості, 

статичний. Композиції цієї тональної шкали нейтральні по звучанню, 

спокійні, стримані. 

Практична робота. АХРОМАТИЧНА КОЛЬОРОВА ГАМА 

Виконати гармонічне сполучення ахроматичної гамми кольорів 4х 

діапазонів: 

1. Чорно-білого 

2. Світло-сірого 

3. Середньо-сірого 

4. Темно-сірого 

Для цього нам знадобиться 2 листи формату А4.  

В палітні змішуємо чотири кольори 

Роботу виконуємо за зразком 



 



 


