
Міністерство освіти і науки України 

Чернігівський промислово-економічний коледж 

Київського національного університету технологій та дизайну 

 

 

         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора з НР 

__________С.В.Бондаренко 

_____ ___________20__ р. 

 

 

 

 

 

Методичне забезпечення 

лекційного курсу з дисципліни (Кольорознавство) 

для студентів  2  курсу 

спеціальності 

5.02020701 «Дизайн»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уклав                                                               Таішева М.М.,викладач 1 категорії 

 

 

 
Розглянуто на засіданні 

циклової комісії 

(назва) 

Протокол №__  від ___ _________ 20__ року 

 

Голова циклової комісії                   (підпис)      



Лекція № 1 

 

Тема: Вступ.  

 Особливості   сприйняття   кольору. Фізичні, фізіологічні та психологічні 

аспекти сприйняття кольору людиною 

 

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Розглянути всебічний вплив кольора на людину. Розвивати творче мислення. 

 

Методи: словесні, наочні. 

 

План: 

1 Вступ до кольорознавства. 

2 Фізичне сприйняття кольру. 

3 Фізіологічне сприйняття кольру. 

4 Психологічне сприйняття кольору. 
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2 Роздатковий матеріал. 

3 Репродукції картин . 
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1 Вступ до кольрознавства 

 

Колір відіграє важливу роль у нашому житті та діяльності. У природі 

немає нічого безколірного. Людина живе у різноманітному кольоровому 

світі. Одні кольори дуже яскраві й чисті, інші бліді й настільки невизначені, 

що деколи важко підібрати їм назву. 

Поняття кольору та його сприйняття дуже складні. Кольорознавство 

охоплює 

питання пов’язані з фізикою, психологією,  медициною,технікою, 

мистецтвом.       

Ц ветоведеніе є засіб м пізнання навколишньої дійсності котор е створюючи 

художні образи, використовує виразність кольору. Колір виражає форму, 

об'єм, світло, матеріал, простір. Колір - одна з властивостей матеріального 

світу, сприймане як усвідомлене зорове відчуття і дозволяє спостерігачеві 

розпізнавати якісні відмінності випромінювань, обумовлені різним 

спектральним складом світла.  

У художній діяльності цілком достатньо прийняти вузьке визначення і 

назвати світлом енергетичне випромінювання, що відчувається візуально. З 

наукової точки зору це лише мала частка існуючих світових прояві, по саме 

вона пов'язана з виникненням кольору. Колір - це частина світлового 

випромінювання, сприйнята нашим оком безпосередньо від джерела або при 

його відбитті від поверхні.  

З доісторичних часів людина намагалася оволодіти таємницями 

кольору, який не міг ще виокремлювати з цілісного сприйняття картини 

світу, але вже тоді у людей виник і широко використовувався колірної мову. 

Здатність розрізняти кольори у людей з'явилася не відразу. Можливо, що 

розширення сприйманого людиною колірного спектру є одним з небагатьох 

фізіологічних ознак еволюції homo sapiens. У всякому разі, можна 

однозначно говорити про збільшення здатності розрізняти, диференціювати 

кольори по мірі розвитку людства. Про цьому процесі можна побічно судити 

за кількістю окремих слів, що позначають конкретні кольору в стародавніх 

мовах. Сучасна людина розрізняє більше колірних відтінків, ніж людина, що 

жила кілька тисячоліть тому. Ймовірно, колірна чутливість може 

удосконалюватися і далі, однак вона найбільш розвинена у людей, 

професійно пов'язаних з практичною роботою в області кольору.  

Вчення про світло зародилося в Елладі. Ще Емпедокл, філософ і 

проповідник V століття до нашої ери, висловлював думку про існування 

основних кольорів. На його думку їх було чотири: червоний і жовтий, білий, 

чорний, що відповідало встановленим їм "чотирьом основним елементам": 

вогонь, земля, повітря і вода. Зір Емпедокл пояснював так. Він вважав, що з 

ока «закінчуються» потоки дрібних частинок. Коли вони зустрічаються, 

виникає зорове відчуття, у тому числі і колірне.  

У I столітті до н.е. Демокріт зробив спробу пояснити природу окремих 

кольорів, використовуючи свою атомну теорію. Він так само визнавав чотири 

основних кольори.  



Вченню про колір надавали великого значення Платон та його учень 

Аристотель. А невеликий трактат "Про квіти", хоча і не зіграв великої ролі в 

теорії цветоощущенія, містить ряд цікавих і значних думок.  

Серед перших, хто став досліджувати теорію змішання кольору був 

Арістотель (384-322 до н.е.). Його концепція логічно випливає з людського 

досвіду, заснованого на фізичних відчуттях. Весь світ - органічне ціле, де 

кольори з'являються як результат "боротьби" між темрявою ночі і світлом 

дня. Будь колірна система в такому випадку природно буде починатися з 

білого кольору і закінчуватися чорним, і як саме просте наближення 

представляти із себе пряму лінію. Лінійна послідовність Арістотеля 

спостерігається протягом дня: білий колір опівдні набуває жовтого відтінку, 

потім змінюється до помаранчевого, потім до червоного. Після заходу 

червоний стає ліловим і потім наступає ніч з його темно-синім, майже 

чорним кольором неба.  

Система Аристотеля настільки зрозуміла і проста, наскільки складна 

система, запропонована Платоном (427-348 до н.е.). Визначення 

Платона: Колір - це полум'я, струмуюче від кожного окремого тіла і 

складається з частинок, розмірних здатності нашого зору відчувати.  

Його система грунтувалася не на ідеї променів світла проникаючих в 

око, а на променях «зору» виходять з ока і взаємодіючих з частинками 

навколишніх предметів. На його думку, білий колір - це продовження 

променів зору, а чорний - його протилежність. Продовжуючи свої 

міркування, Платон приходить до думки про ще двох основних кольорах - 

червоному і "променистому". Наприклад, наші очі наповнюються сльозами, 

коли ми знаходимося близько до вогню. Сльози, будучи сумішшю води і 

вогню, створюють субстанцію, яка дає все розмаїття квітів. Навколишні ж 

предмети вбирають лучистість і набувають колір. Червоний колір, таким 

чином, пояснюється Платоном, як промені вогню сяючого через вологу і 

схожому на кров. З цими чотирма основними кольорами можливі подальші 

комбінації. Лучистість червоного і білого дає золотисто-жовтий, а наприклад, 

ліловий - це суміш червоного, білого і чорного і т.д.  

Хоча Платон і назвав свої міркування як «Пояснення кольору», в 

дійсності він не створив колірної системи. Ми приводимо його міркування, 

як приклад увага, що приділяється кольором в ті далекі часи і його значенню 

в гармонійному поясненні навколишнього світу.  

Повна колірна діаграма явно існувала, так як на неї посилаються ряд древніх 

коментаторів Емпедокла - послідовника Піфагора. Аристотель розвинув ідеї 

Емпедокла (500-430 до н.е.) створивши пряму з сімома основними 

кольорами, яка в основному виді пройшла через всі колірні системи до 

Ньютона. Основними положеннями є те, що кольори - це об'єктивні 

характеристики предметів, а не феномен сприйняття ока або мозку в 

залежності від властивостей світлового потоку.  

Арістотель (384-322 рр.. До н.е.) вважав, що причиною виникнення 

квітів є змішання світла з темрявою. Подібні теорії висувалися і значно 



пізніше такими вченими, як Рене Декарт (1596-1650), Йоган Кеплер (1571-

1630), Роберт Гук (1635-1703).  

З давніх часів вчені намагалися пояснити природу кольору. Однак аж 

до шістдесятих років XVII в., Мали місце, самі неправдоподібні теорії цього 

явища.  

В давнину люди молилися світоносним богам, виспівували їм гімни, 

возжигали аромати. У Середні століття зображували Бога і святих із 

золотими німбами над головами, відблисками світла на обличчях, руках, 

одязі; наповнювали храми сяючим світлом кольорових вітражів, блиском 

смальтових мозаїк і золотих окладів ікон.  

            2.       Колір – властивість тіл викликати визначені зорові 

відчуття у відношенні із спеціальним спектральним складом та 

інтенсивністю відображеного або випроміненого видимого випромінювання. 

Встановлено, що людським оком сприймаються світлові коливання з певною 

довжиною хвилі . Кольори спектру чергуються в такій послідовності: 

червоний, оранжевий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Око людини має 

різне відчуття до хвиль різної довжини. Найбільшу чутливість око має в 

області жовто-зелених променів. Максимум видимості відповідає зеленим 

променям з довжиною хвилі 550 нм.  

1866 рік – Ньютон пропустив сонячні промені через тригранну призму і 

побачив спектральну смугу, яка складалася із гамми (сім) різних кольорів. 

            Характеристика кольору. Частина світлового потоку, досягаючи 

поверхні 

тіла, відображається, а частина поглинається і переходить в інші види 

енергії., як правило в теплову. Залишок світлового потоку пропускає 

крізь себе. Ці явища характеризуються коефіцієнтами відображення , 

пропускання та поглинання тіла. 

Існує два основних типи відображення: 

 дзеркальне; 

 дифузійне. 

При дзеркальному відображенні кут падіння дорівнює куту відображення. 

При дифузійному відображенні промінь відображається у всіх напрямках. 

Для відображеного світла коефіцієнт поглинання, й відповідно, коефіцієнт 

відображення змінюються залежно від довжини хвилі, тобто коефіцієнт 

відображення є функцією довжини хвилі. 

 

3 Зір і кольорове сприйняття. Око, здоровий нерв і зоровий центр головного 

мозку складають фізіологічну основу органів зору. Близько 90% інформації 

людина одержує через органи зору. У процесі зорового сприйняття простору 

людина пізнає колір, тобто бачить визначений колір. Стосовно сприйняття 

кольору 

людей поділяють на три групи: 

1-ша група – люди, які добре розрізняють кольори спектра, проте їм 

потрібний підвищений кольоровий подразник внаслідок послаблення 

кольорового сприйняття; 



 

 2-га група – люди із значним розладом кольорового зору (червоно-

зелена 

сліпота). Для цих осіб спектр складається з жовто-голубих кольорі; 

 3-тя група – люди з повною кольоровою сліпотою (ахроматизм). Для 

цих осіб світ безколірний, як чорно-біла фотографія. 

Найбільш продуктивною робота зору може бути при освітленні, на рівні150-

200 лк. Велике значення при сприйнятті кольору та світла має явище 

адаптації – пристосованість зорового апарату до будь-якої освітленості.  

 4 Психофізіологічний вплив кольору. Психофізіологічний вплив на 

людину в емоціональному плані дуже великий. Колір може заспокоювати, 

хвилювати, радувати, печалити, пригнічувати й веселити. Викликати 

відчуття теплоти й холоду, бадьорості й втоми, розширювати та звужувати 

простір, стимулювати зір, мозок, нерви; допомагати лікуванню хворих. 

 Червоний колір – збуджуючий, гарячий, енергійний, життєрадісний. 

Має саму довшу хвилю, стимулююче впливає на мозок, сприяє збільшенню 

мускульної напруги, підвищенню тиску крові та ритму дихання. Сильно 

впливає на настрій людей. 

 Оранжевий – яскравий, викликає радість, заспокоює або подразнює. 

Сприяє покращенню перетравлення їжі та прискорення руху крові. 

 Жовтий – стимулює зір, мозок, нерви, створює веселість, заспокоює 

деякий нервовий стан. 

 Зелений – колір природи, спокою, свіжості, заспокоює нервову 

систему. Сприяє пониженню тиску крові за рахунок розширених капіляр. 

 Голубий – світлий, свіжий і прозорий. Впливає так само як і зелений. 

Лікувальний колір, полегшує хворобливий стан. 

 Фіолетовий – пишний і благородний: позитивно діє на серце і легені. 

Колір втоми та смутку. 

 Коричневий – теплий; створює спокійний настрій, виражає стійкість 

та міцність предметів. 

 Сірий – холодний, діловий, смутний, створює апатію та сум.Білий – 

легкий, холодний, благородний. Символ чистоти, добре поєднується 

з іншими кольорами.Чорний – темний, важкий, різко понижує настрій. Він 

дуже красивий, у невеликій кількості застосовується для контрасту.Світло та 

колір. Джерело природного світла – сонце. Денне світло змінюється 

кількісно: від декількох сотень люксів в тіні, до 80…100 лк на сонці; у літні 

місяці зовнішня освітленість коливається від 10 000 до 

70 000 лк, зимового – від 10 000 до25 000 лк. Природне денне світло 

змінюється якісно: ранком і вечором воно є більш червоним, удень – 

голубим. Світло – одна з важливих характеристик життєвого середовища 

людини. Дію світла на людину можна розділити на: психофізіологічну, 

естетичну, морфофункціональну, некробіотичну. Психофізіологічна - 

пов’язана з вищими психологічними функціями та інформаційними 

характеристики зорових функцій. 



 Естетична – штучне освітлення в архітектурі інтер’єрів є один 

ізважливих факторів. Завдання полягає не тільки в тому, щоби збільшити 

освітленість приміщення, але й використати світло як засіб композиції. 

Морфофункціональна – пов’язана з виникненням зорових образів. 

Ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання діє через шкіру, здійснює 

загар, сприяє покращенню обміну речовин. 

Некробіотична дія – руйнування живих тканин, знешкодження 

мікроорганізмів, зокрема, хворобливих бактерій (облучення). 

 У виробничій сфері, на транспорті велике значення мають кольори 

безпеки (червоний, жовто-оранжевий, зелений, синій). 

Наукові дані про розвиток органів зору свідчить про те, що зоровий апарат 

людини пристосований до тієї гармонії кольорів, яка існує в природі, тобто 

до природної різноманітності кольорів: до кольору землі, неба, трави, і води в 

різний час доби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція №2. 

 

Тема: Фізіологічні особливості сприйняття кольору. 

Мета: Ознайомлення та оперування фізичними властивостями кольору, 

вивчення різного роду світлотних та колірних контрастів. 

 

План. 

1 Відчуття і сприйняття кольору. 

2 Адаптація та колірна індукція. 

3 Контраст кольору. Види контрастів. 

 

Зміст лекції. 

1 Відчуття і сприйняття кольору. 

Сприйняття кольору – складний процес, зумовлений фізичними і 

психологічними стимулами. Відомо, що з одного боку відчуття кольору 

викликають хвилі певної довжини, які існують об’єктивно, незалежно від 

людини, але сприйняття кольору неможливе без участі ока, тому психологи 

виділяють в колірному баченні два якісних рівня: відчуття кольору і 

сприйняття кольору. Відчуття кольору властиве і деяким видам тварин, але 

для людини ―чистого‖ відчуття кольору не існує. Ми завжди бачимо колір в 

певному оточенні, на тому чи іншому фоні, в зв’язку з предметною формою. 

У відчутті приймає участь і свідомість. На якість сприйняття кольору 

впливає стан ока, вік спостерігача, його виховання, загальний емоційний 

стан.  

Сприйняття кольору при зміні однієї, двох або усіх трьох характеристик 

кольору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Рис. 1. Зміна колірного тону дає багатоколірну гаму, але скоріше 

строкату ніж виразну. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 2. При одночасній  зміні двох характеристик – тону і 

насиченості – з’являється відчуття складного кольору, збільшується 

контрастність і виразність. 

Рис. 3. Хроматичну композицію можна побудувати, регулюючи 

насиченість одного кольору постійної світлоти. Це досягається додаванням 

до вибраного кольору  потрібної кількості рівного за світлотою сірого. В 

результаті варіанти вибраного кольору  утворюють ряд, в якому насиченість 

закономірно  змінюється, світлота лишається без зміни, а колірний тон 

ахроматизується. Зі зміною тільки ступеня насиченості кольору утворюється 

дуже невиразна, монотонна гама. Композиція погано прочитується через 

відсутність контрасту – сірі і червоні співпадають за рівнем світлоти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сполученням світлоти і насиченості створюється 

контрастність та імітація відчуття різноманітності кольору. Насичені кольори 

виділяються як більш колірні завдяки контрасту темний-світлий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Зміна тільки рівня світлоти дозволяє створити монохромну 

гаму (одноколірну). Така гама може забезпечувати виразність завдяки 

колірному контрасту композиції, але колірна монотонність швидко втомлює 

    Рис.6. Сполучення зміни світлоти і тону зберігає контрастність, 

створює стриману колірну виразну композицію. 

Зміни усіх трьох складових дають безмежні варіативні можливості. 

2. Адаптація та колірна індукція. 

Пристосування ока до різних рівнів яскравості (відношення величини 

світлового потоку, відбитого від даної поверхні до величини потоку, що 



падає на неї), до окремих умов освітлення. називається адаптацією. 

Розрізняють адаптації до світла, темряви, а також до кольору. 

Адаптація до світла – зниження чуттєвості ока до світла в умовах 

великої освітленості. Адаптація до темряви – підвищення чуттєвості ока до 

світла в умовах малої освітленості.  

Колірна індукція – зміна характеристик кольору під впливом 

спостереження іншого кольору  (взаємовплив кольорів). При негативній 

індукції характеристики (колірний тон, світлота, насиченість) двох кольорів, 

що впливають один на одного змінюються в протилежному напрямку. При 

позитивній індукції характеристики кольорів зближуються. Це залежить від 

ступеня відмінностей характеристик кольорів. Якщо відмінності достатньо 

помітні, око посилює їх, якщо ж малопомітні – знищує цю невелику різницю. 

3. Контраст кольору. Види контрастів. 

Колірна індукція – причина багатьох явищ, об`єднаних загальним 

терміном контраст. Суть контрасту не в простому протиставленні 

предметів, що різко відрізняються один від одного за тими чи іншими 

якостями чи властивостями, а в тому, що вони викликають в нас нові 

відчуття, які не можуть з’явитися при окремому спостереженні цих 

предметів. В кольорознавстві контраст – це візуальна зміна кольору за 

колірним тоном, світлотою, насиченістю відповідно до оточення.  

Колірний контраст – це міра, якою відрізняються кольори за колірним 

тоном, світлотою, насиченістю. Зміна кольорів за світлотою називається 

світлотним контрастом, зміна за колірним тоном – хроматичним 

контрастом. 

У кожному з них розрізняють симультанний (одночасний), послідов-

ний, крайовий. 

Симультанний світлотний контраст– це зміна кольору плями за 

світлотою в сторону висвітлення або затемнення залежно від світлоти фону. 

Суть явища полягає в тому, що світла пляма на темному фоні візуально 

висвітлюється, а темна на світлому – темніє. Реагуюче поле (пляма, оточена 

фоном) завжди змінює свою світлоту так чи інакше більш помітно, ніж 

індукуюче поле (фон).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чорний, білий і сірий кольори становлять найбільший контраст 

світлого і темного. Білий колір – послаблює прилеглі до нього кольори і 

робить їх темнішими. Чорний, навпаки, посилює і робить їх світлішими. 

Сірий – нейтральний колір, його характер залежить від сусідніх кольорів. 

Монохроматичний контраст – явище світлотного контрасту, при 

якому обидва поля мають однаковий колірний тон, але різняться за 

світлотою. Монохроматичний контраст змінює не тільки світлоту, а й 

насиченість кольорів.  

 
Явище симультанного світлотного контрасту спостерігається також 

при співставленні хроматичних і ахроматичних кольорів. 

Згідно з результатами експериментів, проведених Б. М. Тепловим, 

ефективність симультанного світлотного контрасту залежить від: 

 абсолютної яскравості реагуючого й індукуючого полів. При дуже низькій 

різниці контраст відсутній або незначний; 

 величини площі реагуючого та індукуючого полів. При однаковій 

яскравості велике реагуюче поле завжди візуально сприймається 

темнішим ніж маленьке індукуюче (чим менша світлова пляма, тим 

більший ефект висвітлення); 

 відстані між реагуючим і індукуючим полями. Сила контрасту 

зменшується при збільшенні відстані між полями, що контрастують; 

 форми реагуючого поля. Наприклад, круг, кільце, квадрат, буква, на 

одному і тому ж фоні в рівних умовах будуть супроводжуватися 

контрастом різної сили. 

Явище симультанного світлотного контрасту супроводжується не 

тільки висвітленням чи затемненням реагуючого поля, але й візуальною 

зміною розмірів. Світла пляма на темному фоні візуально збільшується, а 

темна навпаки зменшується. Це явище називається іррадіацією. 

Симультанний хроматичний контраст спостерігається при взаємодії 

двох хроматичних кольорів або при співставленні ахроматичного і 

хроматичного кольорів. Зміна за колірним тоном супроводжується одночасно 

змінами за світлотою і насиченістю. Для визначення дії контрасту за 



кольоровим тоном, необхідно, щоб контрастуючі кольори були подібні за 

світлотою і насиченістю. Співставлення кольорів в контрасті викликає різні 

додаткові відтінки і якості – спостерігається тенденція кольорів до більшого 

віддалення один від одного по кольоровому кругу (наприклад, жовтий на 

оранжевому фоні блідне і зеленіє, оранжевий на жовтому – червоніє). 

 

 
 

Контраст взаємодоповнюючих кольорів. При співставленні 

взаємодоповнюючих кольорів не виникає візуальної зміни за колірним 

тоном, а тільки спостерігається взаємне підвищення насиченості. 

Контраст за насиченістю виникає між двома кольоровими плямами, 

однаковими за світлотою та колірним тоном і відмінними за насиченістю. 

Контраст за насиченістю також особливо помітний при співставленні 

ахроматичних кольорів з хроматичними. При цьому на чорному чи темно-

сірому фоні хроматичний колір знижує свою насиченість, а на білому чи 

світло-сірому підвищує. 

Крайовий контраст виникає на межі двох суміжних поверхонь. 

Найбільш чітко він проявляється, коли поряд розміщені дві поверхні, різні за 

світлотою (крайовий світлотний контраст) чи за колірним тоном (крайовий 

хроматичний контраст). В першому випадку частина світлої ділянки, яка 

розміщена ближче до темної, буде світлішою, ніж дальня; при певній 

ритмічній послідовності це створює ілюзію нерівності, виникає просторова 

вібрація і з’являється ефект об’ємності. 

При хроматичному крайовому контрасті сусідні кольори змінюються в 

тому ж напрямку, що і при одночасному контрасті, тобто жовта пляма біля 

червоної набуває зеленого відтінку, Але чим далі вона  знаходиться від 



червоної, тим менш помітним буде цей ефект. Уникнути або послабити дію 

контрасту можна (за Н.Н. Степановим): 

 обведенням конфігурації плями контуром;  

 додаванням до кольору плями незначної кількості кольору фону і навпаки;  

 послабленням світлотного контрасту фону і плями. 

Послідовний контраст полягає в тому, що при швидкій зміні погляду з 

однієї яскравої плями на іншу з’являється відтінок кольору, невластивий їй. 

В результаті послідовного контрасту спостерігається колір, доповнюючий до 

попереднього (після червоного – зелений, жовтого – фіолетовий тощо). 

До асоціативних контрастів відносять, наприклад:  

 вагові (легкі, важкі, повітряні); 

 температурні (теплі, холодні, гарячі, льодяні, пекучі); 

 просторові (виступаючі, відступаючі, глибокі, поверхневі). 

Наприклад, червоні, оранжеві, жовті і жовто-зелені називають теплими, 

зелено-голубі, голубі, сині, фіолетові – холодними. За Р. Арнхеймом будь-який 

колір може бути теплим або холодним: домішок будь-якого холодного 

кольору до теплого робить його холодним і навпаки.  

Контраст за площею колірних плям характеризує розмірні 

співвідношення між двома або декількома колірними плямами. 

 

Висновки. 

В мистецтві найбільше значення для створення художнього образу 

мають співвідношення між колірною реальністю і колірним впливом; між 

тим, що сприймається оком і тим, що виникає у свідомості людини. Контраст 

кольору є одним з важливих формоутворюючих елементів в образотворчому 

та декоративно-прикладному мистецтві, в дизайні, в архітектурі. Разом із 

світлотінню, лінійною перспективою, засобами оп-арту, пуантилізму, 

основними закономірностями побудови площинних, об’ємних та об’ємно-

просторових форм він сприяє створенню відчуття простору в живописних 

полотнах, оптичних ілюзій в суперграфічних композиціях, в творах декора-

тивно-прикладного мистецтва; виявленню фронтальності форми, об’ємності 

форми або простору в дизайні та середовищному проектуванні. Вивчення 

різного роду контрастів спонукає до вмілого керування їх дією; посиленню 

чи уникненню, якщо того вимагають обставини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 3 

 

Тема: Сучасна символіка кольорів. Колір у сучасному світі. Сучасна 

кольорова символіка. 

 

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Сформувати естетичні уявлення про колір  пояснити основну символіку 

кольору  дізнатися про значення кольору в різних країнах 

Методи: словесні, наочні. 

План: 

1 Особливе значення читання «мови барв»  

2 Кольорові асоціації  

3 Кольорова символіка країн світу  

4 Кольорова символіка України 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: 

1Методичне забезпечення лекційного курсу. 

2Роздатковий матеріал. 

3Репродукції картин . 

 

Література: 

Перелік основної літератури 

1 Искусство и визуальное восприятие, М., 2007 Арнхейм А. 

2 Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 

3 Основы цвета. Иттен Иоханес.  М.1998. 

4.  Уилкокс М.Синий и желтый не дают зеленый. Как получить цвет, который 

действительно нужен. Москва. АСТ Астрель.2004                                                          

 

Перелік додаткової літератури 

5 Теория цвета и ее применение в искуссвте и дизайне, М., 1982Агостон Ж. 

6Пигменты и краски в живописи. М.,1989 Голубов В. Н. 

7 Глаз и мозг, М., 1970 Грегори Р. Л. 

8 Наука о цвете вж ивописи, М., 1986 Зайцев А.С. 

9 Цвет и свет, Л., 1989 Луизов А.В. 

 

Інтернет ресурси: 

http://www.yellow-elephant.ru 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/ 

 

 

1Люди з незапам’ятних часів надавали особливе значення читанню 

«мови фарб», що знайшло віддзеркалення в стародавніх міфах, народних 

переказах, казках, релігійних і містичних ученнях. Так, в астрології промені 

Сонця, що розкладені в спектр і дають 7 кольорів, відповідали 7 основним 

планетам: червоний — колір Марса, синій, — колір Венери, жовтий, — колір 



Меркурія, зелений, — колір Сатурну, блакитний, — колір Юпітера, 

оранжевий, — колір Сонця, фіолетовий, — колір Місяця. При цьому фарби 

символізували не тільки планети і їх вплив, але і соціальне положення людей, 

їх психічні стани, що виявлялося в підборі одягу певного кольору, народних 

приказках, обрядах і т.д. Приведемо опис символіки фарб, що склалася у 

різних народів. Червоний колір. Особлива пристрасть люди із старовини 

проявляли до червоного кольору. У багатьох мовах одне і те ж слово 

позначає червоний колір і взагалі все красиве, прекрасне. У Полінезії слово 

«червоний» є синонімом слова «полюблений». У Китаї про щиру, відверту 

людину говорять «червоне серце», тоді як серце поганої, підступної людини 

чорне. Червоний колір перш за все асоціюється з кров’ю і вогнем. Його 

символічні значення багатообразні і суперечливі. З одного боку, червоне 

символізує радість, красу, любов і повноту життя, а з іншої — ворожнечу, 

помсту, війну; зв’язується з агресивністю і плотськими бажаннями. Червоний 

є основним геральдичним кольором. На прапорах він символізує бунт, 

революцію, боротьбу. 

2 Цікаво, що у багатьох племен Африки, Америки і Австралії воїни, 

готуючись до сутички, розфарбовували тіло і особу в червоний колір. 

Карфагеняне і спартанці носили під час війни червоний одяг. У 

стародавньому Китаї повстанці називали себе «червоні воїни», «червоні 

списи», «червоні брови». Червоне позначає також владу, велич. У Візантії 

тільки імператриця мала право носити червоні чобітки. Імператор 

підписувався пурпурним чорнилом, сидів на пурпурному троні. У багатьох 

народів червоний колір символізує південь, полум’я і жару. Так, в культурах 

Азії південь зазвичай зв’язувався з червоним кольором, північ — з чорним, 

захід — з білим, схід — з жовтим і синім. Білий колір символізує чистоту, 

незаплямованість, невинність, чесноту, радість. Він асоціюється з денним 

світлом, а також з силою, що проводить, яка втілена в молоці і яйці. З 

білизною пов’язано уявлення про явний, загальноприйнятий, законний, 

істинний. У Стародавньому Римі весталки носили білі плаття і білі вуалі. Ще 

з античності білий колір означав відчуженість від мирського, устремління до 

духовної простоти. У християнській традиції біле позначає спорідненість з 

божественним світлом. У білому зображаються ангели, святі і праведники. У 

деяких народів білий одяг носили царі і жерці, що символізувало урочистість 

і велич. Проте білий колір може мати і протилежне значення. За природою 

він як би поглинає, нейтралізує решту всіх кольорів і співвідноситься з 

порожнечею, безтілесністю, крижаним мовчанням і кінець кінцем — із 

смертю. Слов’яни одягали померлих в білий одяг і покривали білим саваном. 

У деяких племен Африки і Австралії прийнято розфарбовувати тіло білою 

фарбою після кончини кого-небудь з близьких. У Китаї і деяких інших 

країнах Азії і Африки білий колір є траурним. За старих часів білий траур 

використовувався і у слов’ян. Чорний колір, як правило, символізує нещастя, 

горе, траур, загибель. Так, в стародавній Мексиці при ритуальному 

жертвопринесенні людини особи і руки жерців були забарвлені в чорний 

колір. Чорні очі і понині вважаються небезпечними, заздрісними. У чорне 



одягнені зловісні персонажі, появу яких провіщає смерть. По припущенню 

англійського етнолога В. Тернера, чорний колір, що часто позначає смерть, 

непритомність, сон або тьму, зв’язується з несвідомим станом, тобто з 

досвідом затьмарення, затемнення свідомості. Вважається також, що існує 

зв’язок між чорним кольором і сексуальною привабливістю. У деяких 

африканських племен жінки з дуже чорною шкірою високо цінуються як 

коханки, але не як дружини. Любовна пристрасть покрита темнотою і 

таємницею; отже, чорне може символізувати щось сокровенне і таке, що 

прагне. У арабів вираз «чорнота очей» означає кохану, «чорнота серця» — 

любов. Таким чином, чорне може мати і сприятливе значення. Наприклад, 

так воно сприймається в посушливих районах Африки, де мало води і чорні 

хмари обіцяють родючість і достаток. Духам-хранителям, що посилають 

дощ, приносять в жертву чорних биків, кіз і птахів; при цьому жерці теж 

одягаються в чорне. Жовтий — колір золота, яке із старовини сприймалося 

як застиглий сонячний колір. Це колір променів, колір зрілих колосів і листя, 

що в’яне, але також колір хвороби, смерті, потойбічного світу. У багатьох 

народів жінки віддавали перевагу жовтому одягу. Нерідко жовтий колір 

служив відмітною ознакою знатних персон і вищих станів. Наприклад, 

монгольські лами носять жовтий одяг з червоним поясом. Але у деяких 

народів Азії жовтий колір є кольором трауру, туги, печалі.  

3У Європі жовтий або жовто-чорний прапор позначав карантин, а 

жовтий хрест — чуму. У слов’янських народів жовтий колір вважається 

кольором ревнощів, зради, а на Тибеті ревнощі називали буквально «жовте 

око». Пригадаємо також «жовту пресу» і «жовтий будинок». Синій колір у 

багатьох народів символізував небо і вірність. Він може також символізувати 

доброту, постійність, розташування. У геральдиці синій колір позначає 

цнотливість, чесність, добру славу і вірність. «Блакитна кров» говорить про 

благородне походження; англійці називають дійсного протестанта «синім». 

Крім того, синій колір близький до чорного і набуває схожих з ним 

символічних значень. Він вважався траурним в Давньому Єгипті і у деяких 

народів Південної Америки. Французи називають жах «синім страхом» 

(«Казка про Синій Бороді»). У слов’янських народів синій колір служив 

символом печалі, горівши, асоціювався з бісівським світом. Стародавні 

літописці описують чорних і синіх бісів. Зелений — колір трави і листя. У 

багатьох народів він символізував юність, надію і веселість, хоча деколи і 

незрілість, недосконалість. Зелений колір гранично матеріальний і діє 

заспокійливо, але може справляти і пригноблююче враження (не випадково 

тугу називали «зеленою», а людина від злості «зеленіє»). У іранців зелений 

колір асоціюється як з бурхливим зростанням і свіжістю, так і з нещастям, 

печаллю, скорботою, тому про нещасливу людину говорять «зелена нога», а 

об кладовище — «зелений будинок». У середньовічній Європі блазні носили 

зелену з жовтим одяг, а банкроти в Германії повинні були надягати зелені 

шапки. Стародавня символіка фарб і її інтерпретація в різних культурах 

знаходять підтвердження в сучасних теоріях взаємозв’язку кольору і 

емоційно-вольових станів не тільки окремо взятої людини, але і общностей 



(М. Люшер, І. Гете, О. Шпенглер і ін.). Відповідність кольору і домінуючого 

емоційного стану відкриває можливість культурологічного аналізу 

суспільства за характерною для нього колірною гамою в мистецтві або 

побутовому середовищі. В зв’язку з цим певний інтерес представляють 

роботи німецького філософа О. Шпенглера, де переживання простору і часу, 

властиві тій або іншій культурі, є базовими, такими, що визначають 

світовідчування, філософію і мистецтво цієї культури. При цьому колір 

трактується як найважливіша характеристика простору, або що обмежує 

його, або, навпаки, безмежність, що підкреслює його. Наприклад, античну 

культуру, культуру полісів, орієнтовану на світ людини, О. Шпенглер 

трактує як орієнтовану на замкнуті простори, матеріальну наочність, де 

переважають жовті, червоні, білі і чорні фарби. Культури ж, орієнтовані на 

розширення життєвого простору, на постійну боротьбу, мають загальну 

схильність до блакитного і чорного кольорів. 

4Білий  Білий - символ невинності, чистоти й радості. Він - 

нейтральний: в ньому - чарівна сила денного сонячного світла, що виражає 

спорідненість із Божественною силою. Білий колір багатий своєю чистотою, 

бо несе в собі всю гамму веселкових кольорів, на які розпадається, коли 

зустрічається з чистими краплями небесної води. Тож у його небесно-світлій 

чистоті - гармонія всіх кольорів, як в Богові - гармонія цілого світу. В білих 

кольорах служиться Служба Божа на Різдво Христове, Вознесіння і 

Переображення Господнє, а також на Благовіщення і ранкова Служба на 

Великдень. У знак того, що людина приходить у світ для світлих справ, 

обряд хрещення здійснює священик, одягнутий в білі ризи... Тож білий колір 

- то символ створеного Богом світу, в якому - розмаїття явищ, як розмаїття 

кольорів-у кольорі білому... З ним пов'язане все видиме, осяяне небесним 

світлом. В давнину - це колір Білобога, а також колір ангелів, святих і 

праведників. Білий колір і небесне світло - поняття символічно однозначні, 

бо з ними пов'язані: сторона світу - Схід, пора року -весна, пора доби - ранок, 

а напрям руху -тільки вперед, бо попереду чекає світле і радісне, що нам 

приносить Сонце. Білий колір - осереддя світлого «правого» світу...   

ЧЕРВОНИЙ  Червоний-символ крові й вогню, бо це - гарячий колір. У ньому 

- всі сторони життя: з однієї - повнота життя, свобода та енергія; з іншої - 

ворожнеча, помста й агресивність. З однієї сторони - це символ любові, а з 

іншої - символ страждань. Червоний колір - символ Божої любові до людей, 

до людського роду, бо Син Божий заради спасіння людства пролив свою 

святу кров, а після нього - інші мученики за віру Христову. В ризах 

червоного кольору правлять священики Службу Божу на Великдень і на 

честь святих великомучеників.... Стихія червоного кольору - вогонь, а 

планета - Марс, планета бога війни, для кого проливати червону кров - 

звичайне явище. Його день - вівторок, бо тоді треба багато енергії для 

початку і звершення нових справ. А також і четвер, бо цього дня було видано 

Ісуса Христа на хресні страждання... Він - колір гарячий, тому його сторона 

світу - Південь, а пора року - літо, пора доби - день, навіть полудень, а 

напрям -тільки вверх і вправо, тобто - за палюче-спекотним Сонцем. Туди, де 



гаряче, де грає-кипить кров...  ОРАНЖЕВИЙ  Оранжевий - символ слави, 

величі та гідності. В ризах такого кольору священики правлять Службу Божу 

в усі недільні дні, що приурочені Господеві. ...Його стихія - вогонь і Земля, а 

небесне світило-Сонце. День - неділя, яка приурочена Богу.  ЖОВТИЙ  

Жовтий - символ тепла, радощів і поваги. Це - колір золота і стиглого колоса, 

через які він уособлює Сонячне світло. Він - колір Божественної величі та 

слави, тому в жовтих або золотих ризах правлять Службу Божу не тільки по 

неділях, але й в дні, приурочені пророкам, апостолам і великим святим. Його 

стихія - земля, бо на землі він золотить хлібні лани для блага і достатку 

людей і над Землею піднімає палахке Сонце, як знак Божественної турботи 

про людей. Його планета - Венера, а день - п'ятниця, бо цього дня від великої 

любові до людей помер на хресті Син Божий і Людський - Христос, котрого 

зрадили і віддали на страждання. Так через Венеру і п'ятницю переплелись 

любов і страждання, зрада і розлука - в усьому цьому проглядається жовтий 

фон... Він може мати і суперечливе значення: з однієї сторони, це - колір 

Сонця і золота, як застиглого сонячного променя, а з другої - колір опалого 

листя та достиглих хлібів, що означає завершення, кінець, а інколи і загибель. 

Тому, знаходячись біля золотого кольору, він разом з ним посідає центр 

світу, але схиляється до Заходу, де осінь; його напрям - вверх, як кольору 

Сонця, і, водночас, вниз і назад, як кольору стиглості; його стихія - вогонь, як 

кольору Сонця і золота, і, разом з тим, земля, як основа стиглих хлібів.  

ЗОЛОТИЙ  Золотий – символ святості, свідчення Божественної Сили, 

світлого подвигу Сина Божого та чистоти Пресвятої Богородиці. Він також 

символізує Сонце і багатство. Та золотий колір має бути чистим, а багатство - 

духовним. Золотий колір символізує святість, поки золото - тільки символ; 

коли ж золото перестає бути символом багатства, а само стає багатством, 

воно втрачає символіку святості й стає символікою тлінної наживи... Стихія 

золотого кольору - вогонь, а світило небесне - Сонце: саме вони вимагають 

вогненно-сонячної чистоти від усього золотого. Як колір Сонця і вираз 

живого, але застиглого, сонячного променя, посідає особливе місце у світовій 

гармонії кольорів: його місце - тільки центр, його напрям - лише вверх, до 

Сонця; його стихія - тільки вогонь, бо наймогутніший і найсвятіший вогонь -

Сонце, яке ще називається золотом…  ЗЕЛЕНИЙ  Зелений - символ природи 

і молодості; він –«міст» між двома протилежними кольорами веселкового 

спектру -гарячим червоним і холодним синім. А тому виступає кольором 

надії на злагоду, мир і спокій. Однак його перебування на межі протилежних 

кольорів свідчить також і про його недовершеність, недозрілість. Але це - 

вже плюси та мінуси молодості... ... Сам він - це синтез жовтого і голубого, 

через які на ньому сходяться червоний і синій. Через це саме в зелених ризах 

правлять Службу священики на честь праведників, котрі здійснили подвиги в 

ім'я Господа, віри і церкви, а також на Вербну Неділю і на Трійцю. ...Зеленим 

кольором, як поєднанням жовтого і голубого, стверджується, що людська 

вірність і відданість Богу (жовтий колір) підносить людину до Небес 

(голубий колір), що приносить в її душу спокій (зелений колір). ...Його дні - 

понеділок і субота, які так сходяться до неділі, як протилежні спектрові 



кольори - до зеленого. Його стихії — вода і повітря, без яких не буває 

зеленого світу і зеленого кольору... Він - колір «компромісний», тобто колір 

злагоди між «червоним» теплом та «синім» холодом. Зелений колір опановує 

широкий простір між спекотним Півднем та прохолодним Заходом, а в часі - 

від весни до осені, коли поступається жовто-золотим барвам осіннього 

листя...  ГОЛУБИЙ   Голубий - близький за духом синьому кольору, 

символізує благородство, ніжність і вірність, і легкий сум через розуміння 

конечності прекрасного і неповторного в людському житті та недосяжності 

вічного, як недосяжна небесна блакить... Він - символ Божественних Небес, 

куди возносяться праведники Христової віри, і - найперша серед них - 

Пресвята Богородиця, яка носила в своїй непорочній утробі Небожителя -

Ісуса Христа. В ризах голубого кольору правлять священики Божу Службу, 

приурочену Пречистій Діві Марії - Матері Божій.... Його стихія - повітря, бо 

воно - і сама блакить, і шлях до голубого неба. СИНІЙ  Синій - символ 

вірності, довір'я і безконечності. Як безконечними бачиться морська далечінь 

і небесна глибина. Він настільки серйозний, що аж холодний. Його серйозна 

холодність зближується з Божественною Істиною, яка вічна і непорушна. Як і 

голубий, він символізує Святі Небеса, людську праведність і чисту духовну 

відданість людини своєму Творцю і Судді, Владиці Небес і Світу. ...Його 

стихія - вода, котра не тільки сама синя, але й змикається із синім небом... В 

ньому - і фарби моря, і прохолода землі. То його стихії - і вода, і земля. Його 

сторона світу - Захід, бо там Сонце перестає бути спекотним; пора року - 

осінь, бо саме вона припиняє «ненависну» червону спеку; пора доби - вечір, 

коли синьо-сиві тумани вистуджують нагріту протягом дня землю; а напрям - 

назад, до неквапливого спокою... ФІОЛЕТОВИЙ  Фіолетовий – особливий 

символ, бо поєднує в собі два протилежних кольори - гарячий червоний і 

холодний синій. Червоний - символ Христової крові й Воскресіння; синій - 

символ Небес. В загальному: пролита на розп'ятті червона кров відкриває 

шлях до праведних Небес. Саме тому Службу Божу, приурочену Хресту 

Господньому, правлять священики у фіолетових ризах... ЧОРНИЙ  Чорний - 

символ темряви, зла і смерті. Взагалі, всіх злих сил, процесів гниття і 

затемнення. Однаково приховує і робить подібними Істину і Хибу, Красу і 

Потворність, Правду і Кривду. Для нього немає між ними відмінностей, бо в 

темряві - всі предмети темні... Він - володар темного «Лівого» світу, де не 

лише прохолодно, а навіть і дуже холодно. Тому його сторона світу - Північ, 

а пора року - зима; пора доби, зрозуміло, ніч; а напрям - вліво і вниз, тобто в 

протилежну сторону від руху яскравого Сонця. Він - ознака загибелі всього 

живого, бо живе любить і прагне світла, а він світло «ненавидить», тому 

постійно по-своєму знищує його - поглинає. Виступає символом глибокого 

трауру і тяжкого горя. В давнину - слуга Чорнобога і Мари та інших чорних 

демонічних і хтонічних (тобто підземних) лихих сил. 

 

 

 

 



Лекція № 4 

 

Тема: Систематика кольору. Співзвучність шести кольорів. Змішування 

кольорів.Теорія кольорової виразності. 

         

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Розглянути різновиди кольорових кіл та способів змішування кольорів. 

Розвивати творче мислення. 

 

Методи: словесні, наочні. 

 

План: 

1 Кольорове коло 

2 Змішування кольорів 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: 

1 Методичне забезпечення лекційного курсу. 

2 Роздатковий матеріал. 

3 Репродукції картин . 

 

Література: 

 

Перелік основної літератури 

1 Искусство и визуальное восприятие, М., 2007 Арнхейм А. 

2 Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 

3 Основы цвета. Иттен Иоханес.  М.1998. 

4.  Уилкокс М.Синий и желтый не дают зеленый. Как получить цвет, который 

действительно нужен. Москва. АСТ Астрель.2004                                                          

 

Перелік додаткової літератури 

5 Теория цвета и ее применение в искуссвте и дизайне, М., 1982Агостон Ж. 

6Пигменты и краски в живописи. М.,1989 Голубов В. Н. 

7 Глаз и мозг, М., 1970 Грегори Р. Л. 

8 Наука о цвете вж ивописи, М., 1986 Зайцев А.С. 

9 Цвет и свет, Л., 1989 Луизов А.В. 

 

Інтернет ресурси: 

http://www.yellow-elephant.ru 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/ 

 

 

 

 



1 Кольорові кола. Прийнято виділяти дві групи колірних кіл: фізичні (за 

основу взято 7-ступінчастий колірний круг Ньютона) і фізіологічні (за основу 

взято колірний круг 6-ступінчастий коло Гете). 

1) Кольоровий 7-ступінчастий коло Ньютона. 

2) Вісімковий коло. У XIX столітті був отриманий Грассмоном. Він його 

спростив, і щоб зробити парних вводить пурпурний колір. 

3) 10-ступінчастий коло. Американський вчений Максвел додає до 

восьмеричному колі ще два кольори: Жовто-Зелений і Зелено-Блакитний. 

Кольори розташовані один проти одного в цьому колі є 

взаємодоповнюючими. До кола входять: Червоний, Оранжевий, Жовтий, 

Жовто-Зелений, Зелений, Зелено-Блакитний, Блакитний, Синій, Фіолетовий, 

Пурпурний. 

4) Коло Гете. Міститься 6 кольорів: Червоний, Жовтий, Зелений, Блакитний, 

Синій, Фіолетовий. У цьому колі кольору, розташовані один проти одного 

контрастні. 

  

5) На основі 6-ступеневої кола був створений 12-ступінчастий, шляхом 

додавання проміжних кольорів. На малюнку можна простежити весь процес 

отримання 12-ступнчатого кола з трьох основних кольорів. До кола входять 

наступні кольори: Червоний, Червоно-Помаранчевий, Помаранчевий, Жовто-

Оранжевий, Жовтий, Жовто-Зелений, Зелений, Блакитний, Синій, Синьо-

Фіолетовий, Фіолетовий, Пурпурний. 

2 Змішання кольорів. Існує два різних типи змішування кольорів. 

1) Слагательное змішання (або аддитивное). Фізична сутність цього 

типу змішання полягає в підсумовуванні світлових потоків (променів) тим чи 

іншим способом. Види слагательного змішання: 

- просторове. Це поєднання в одному просторі по-різному-забарвлених 

світлових променів (монітори, театральні рампи). 

- оптичне змішання. Це утворення сумарного кольору в органі зору 

людини, тоді як в просторі складові кольору розділені (поінтілістіческая 

живопис). 

- тимчасове. Це особливий вид змішання. Його можна спостерігати при 

змішуванні кольорів дисків, поміщених на Спецприлад "вертушка" Максвела. 

- бінокулярний. Це ефект різнобарвних очок (одна лінза одного 

кольору, друга - іншого). 

Основні кольори змішання: Червоний, Зелений. Синій. 

Правила слагательного змішання: 

* При змішуванні двох кольорів розташованих по хорді 10-ступеневої 

кола виходить колір проміжного колірного тону. Приклад: Червоний + 

Зелений = Жовтий. 

* При змішуванні протилежних квітів в 10-ступеневу колі виходить 

ахромотіческій колір. 

2) змішання (або субтрактивна). Його сутність полягає в відніманні з 

світлового потоку будь-якої його частини шляхом поглинання, наприклад 



при змішуванні фарб, при накладенні напівпрозорих шарів один на одного, 

при всіх видах накладення або пропускання. 

Основне правило: будь-яке ахромотіческое тіло (фарба або фільтр) 

відображає або пропускає промені свого власного кольору і поглинає колір 

додатковий до власного. 

Основні кольори при вичітательном змішуванні: Червоний, Жовтий, 

Синій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 5 

 

Тема: Світло та колір. Основні характеристики кольору: світлота, 

кольоровий тон  та насиченість. Світлота. Тон. Насиченість. 

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Розглянути властивості кольорів. Розвивати творче мислення. 

 

Методи: словесні, наочні. 

 

План: 

1 Визначення кольору 

2 Характеристики та властивості кольорів 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: 

1 Методичне забезпечення лекційного курсу. 

2 Роздатковий матеріал. 

3 Репродукції картин . 

 

Література: 

Перелік основної літератури 

1 Искусство и визуальное восприятие, М., 2007 Арнхейм А. 

2 Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 

3 Основы цвета. Иттен Иоханес.  М.1998. 

 

Перелік додаткової літератури: 

5 Теория цвета и ее применение в искуссвте и дизайне, М., 1982Агостон Ж. 

6Пигменты и краски в живописи. М.,1989 Голубов В. Н. 

7 Глаз и мозг, М., 1970 Грегори Р. Л. 

8 Наука о цвете вж ивописи, М., 1986 Зайцев А.С. 

9 Цвет и свет, Л., 1989 Луизов А.В. 

 

Інтернет ресурси: 

http://www.yellow-elephant.ru 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/ 

 

1 Колір - це відчуття, що виникає в органі зору при впливі на нього 

світла, тобто світло + зір = колір. 

Світло - це електромагнітне хвильовий рух. Довжини хвиль видимого 

кольору укладені в інтервалі від 380 н.м. до 760 н.м. Див. Мал. 

  

  

380 н.м. 760 н.м. 

  



Хвилі з довжиною хвилі менше 380 н.м. - це ультрафіолет, а з 

довжиною понад 760 н.м. - це інфрачервоне світло. У табл. 1 показана 

залежність кольору від довжини хвилі видимого спектру. 

Довжина хвилі, м.м. колір 

              760-620 Червоний 

620-585 Помаранчевий 

585-575 Жовтий 

575-550 Жовто-Зелений 

550-510 Зелений 

510-480 Блакитний (Синьо-Зелений) 

480-450 Синій 

450-380 Фіолетовий 

табл.1 

У видимому діапазоні людське око розрізняє 120 квітів. Ці кольори 

прийнято виділяти в три групи: 

1) Коротко-хвильова (380-500 н.м.). Входять кольору: Фіолетовий, 

Синьо-Фіолетовий, Синій, Блакитний. 

2) Середньо-хвильова (500-600 н.м.). Входять кольору: Зелено-

Блакитний, Зелений, Жовто-Зелений, Жовтий, Жовто-Помаранчевий, 

Помаранчевий. 

3) Довго-хвильова група (700-760 н.м.) Входять кольори: Оранжевий, 

Червоно-Помаранчевий, Червоний. 

2 Всі кольори поділяються на: хромотіческіе, ахромотіческіе, 

полухромотіческіе. 

Ахромотіческіе - Білий, чорний, і всі відтінки сірого. В цей спектр 

входять промені всіх довжин хвиль в рівній мірі, причому енергія окремих 

променів складають цю суміш однакова. 

Хромотіческіе кольору - все спектральні і багато природні. В цей 

спектр входять всі промені, але є переважання будь-якої хвилі (максимум). 

Наприклад, в спектрі червоного кольору, червоні промені (760-620 н.м.) 

несуть велику частину енергії всього потоку. 

Полухромотіческіе кольору - земляні кольору, тобто кольори змішані з 

ахромотіческімі квітами. 

Психофізичні характеристики кольору: 

1) Тон. Це якість кольору, яке дозволяє порівняти його з одним з 

спектральних або пурпуровим кольором (крім хромотіческіх) і дати йому 

назву. 

2) Светлота. Це ступінь відмінності даного кольору від чорного. Вона 

вимірюється числом порогів відмінності від даного кольору до чорного. Чим 

світліше колір, тим вище його светлота. На практиці прийнято замінювати 

цей поняття поняттям "яскравість". Яскравість кольору - це коефіцієнт 

відображення (Р) дорівнює відношенню відбитого світлового потоку (Fотр) 

до падаючого (Fпад) взяте в процентах: 

Р = (Fотр / Fпад) * 100 



3) Насиченість. Це ступінь відмінності даного хромотіческого кольору 

від рівномірного по енергонасиченості світлового потоку ахромотіческого. 

Вимірюється теж числом порогів відмінності від кольору до сірого. 

(Так само можна сказати, що це частка пігментів в первісному чистому 

кольорі). Замінюється поняттям чистота. Чистота - це частка чистого 

спектрального кольору в загальній суміші даного кольору або це частка 

чистого пігменту в яскравій суміші. 

Тон + Насиченість = Кольори 

Ахромотіческіе кольори не мають колірного тону і насиченості. 

Колірний ряд. Це послідовність кольорів, у яких, по крайней мере одна 

характеристика загальна, а інші закономірно змінюються від одного кольору 

до іншого. Кольорові ряди мають свої назви, в залежності від того, які 

характеристики в них змінюються. 

1) Ряд спадної чистоти і зростаючої яскравості. Цей ряд робиться 

разбеліваніем, тобто додаванням білого кольору до спектрального. 

2) Ряд спадної насиченості (приглушення). 

3) Ряд спадної яскравості і спадної насиченості (зачерненого). 

4) Ряд за кольоровим тоном. Це змішання двох сусідніх спектральних 

квітів (причому в межах не більше 1/4 інтервалу світлового кола). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 6 

 

Тема: Поняття «ахроматичні» та «хроматичні» кольори. Класифікація 

кольору. Хроматичні та ахроматичні кольори. 

 

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Розглянути всебічний вплив кольора на людину. Розвивати творче мислення. 

 

Методи: словесні, наочні. 

 

План: 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: 

1 Методичне забезпечення лекційного курсу. 

2 Роздатковий матеріал. 

3 Репродукції картин . 

 

Література: 

Перелік основної літератури 

1 Искусство и визуальное восприятие, М., 2007 Арнхейм А. 

2 Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 

3 Основы цвета. Иттен Иоханес.  М.1998. 

4.  Уилкокс М.Синий и желтый не дают зеленый. Как получить цвет, который 

действительно нужен. Москва. АСТ Астрель.2004                                                          

 

Перелік додаткової літератури 

5 Теория цвета и ее применение в искуссвте и дизайне, М., 1982Агостон Ж. 

6Пигменты и краски в живописи. М.,1989 Голубов В. Н. 

7 Глаз и мозг, М., 1970 Грегори Р. Л. 

8 Наука о цвете вж ивописи, М., 1986 Зайцев А.С. 

9 Цвет и свет, Л., 1989 Луизов А.В. 

 

Інтернет ресурси: 

http://www.yellow-elephant.ru 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/ 

 

1 Ахроматические і хроматичні «кольору» 

З точки зору наочних уявлень всі кольори поділяються на ахроматичні 

( «безбарвні») і хроматичні ( «кольорові»). До числа ахроматических 

відносять білий і всі сірі від найбільш темних до найсвітліших, близьких до 

білого. Всі інші «кольору» називаються хроматическими і відрізняються від 

ахроматичних наявністю того чи іншого «кольорового відтінку», який у 

строго ахроматических «квітів» повністю відсутня. Строго ахроматичними 

вважаються ті відтінки сірого, які можна отримати, розміщуючи білу 

поверхню в більш-менш густу тінь. Приблизно той же результат вийде, якщо 



покривати білу поверхню чорною фарбою в більшому або меншому 

розведенні, або змішувати чорну фарбу з білилами. 

Ахроматические, т. Е. Сірі «кольору» відрізняються один від одного 

«светлотой» і за цією ознакою можуть бути розташовані в ряд, званий 

«ахроматическим поруч». Він починається з найтемніших сірих і 

закінчується білим. Так як зазвичай ні ідеально чорного, ні ідеально білого 

ми не маємо, то найбільш темний сірий називають чорним, а найбільш 

світлий сірий - білим. 

Такі ахроматические «кольору» відповідно до звичайних наочним 

уявленням, які є, як ми вже говорили, уявленнями про забарвленні. Таким 

чином, описаний ряд є поруч ахроматических забарвлень. З об'єктивно 

фізичної точки зору біле забарвлення характеризується відображенням 

усього падаючого світла без поглинання. Це можливо тільки при відсутності 

светопоглощающего речовини, т. Е. Фарби. Звідси і назва «ахроматичний» 

від грецьких слів χρομα (колір, фарба) і α - заперечення «без» ( «безбарвний», 

«безбарвної»). Сірі «кольору» - це ті, які ми бачимо на білих предметах, коли 

на них падає більше або менше світла, звідки і назва «светлота». 

Той же самий результат з точки зору кількості відбитого світла 

виходить, якщо зменшити не кількість падаючого світла, а взяти предмет, 

який відбиває світло в повному обсязі, але рівномірно для всіх довжин хвиль. 

Наприклад, це можна отримати, змішуючи білила з чорною фарбою. Такі 

предмети будуть сірими за забарвленням. 

Біле забарвлення є забарвлення максимальної можливої світлини, тому 

ахроматичний ряд забарвлень закінчується білим. Однак якщо ми будемо 

розглядати той же ахроматичний ряд з точки зору кількості світла, що 

потрапляє в око, то зростання світлини від чорного до білого немає підстав 

закінчувати цим білим, т. К. Кількість світла, що діє на око, можна 

збільшувати без зміни його відносного спектрального складу як завгодно, 

використовуючи джерела світла. 

Якщо ахроматичний ряд забарвлень закінчується білим, то для 

випромінювань, т. Е. Для квітів в науковому сенсі, цей ряд не може бути 

обмежений, оскільки яскравість світла в принципі може бути яка завгодно. З 

суб'єктивної точки зору ці випромінювання більш яскраві, ніж 

відображаються білою поверхнею, оцінюються як джерела світла або як 

світяться тіла. 

Строго кажучи, око не здатне розрізняти, випускає чи тіло світло або 

тільки відображає його. Якщо ж в житті ми їх практично розрізняємо, то 

тільки в порівнянні з навколишнім. Відмітною ознакою є те, що зазвичай 

навіть найслабший джерело світла посилає в око багато більше світла, ніж 

будь-який предмет, що відображає світло. Доказом сказаного можуть 

служити Місяць і планети, хоча це тіла світяться, але на нічному небі вони 

здаються світяться. До речі сказати, Місяць, хоча і не випромінює світло, але 

в нічний час дійсно практично служить джерелом освітлення. 

Оскільки джерела світла (справжні чи тільки здаються такими) 

набагато яскравіше навіть ідеально білої поверхні, що відбиває, вони завжди 



здаються білими і принципово не можуть бути сірими, так як якщо б вони 

здалися сірими (т. Е. Темніше білої поверхні), то ми першим боргом 

перестали б бачити в них джерела світла. Поверхня Місяця, як встановлено 

астрономами, дуже сильно поглинає світло, т. Е. Є дуже темною сіркою по 

фарбуванню, однак, оскільки вночі вона здається світиться, в цих умовах 

вона здається білою. 

Хоча джерела світла можуть бути тільки білими, але ми їх розрізняємо 

по яскравості (подібно до того, як сірі розрізняємо по світлин). З об'єктивної 

точки зору светлота і яскравість одне і те ж, т. К. Светлота сірого 

забарвлення визначається яскравістю відбиваного світла. 

Звичне в житті поділ ахроматичного ряду на сірі забарвлення різної 

світлості і на білі джерела різної яскравості, є випадковим з наукової точки 

зору, що залежать від всієї обстановки, в якій протікають спостереження. Це 

поділ повністю пов'язано зі звичкою в життя розрізняти предмети світяться 

від тих, які тільки відбивають світло. Починаючи з якоюсь яскравості 

ахроматичну випромінювання буде здаватися білим, а предмет - світиться. 

Яка ця прикордонна яскравість, залежить виключно від умов спостереження. 

Температура кольору. Це його відносна теплота або холодність. 

Теплі: Червоний, Червоно-Помаранчевий, Помаранчевий, Жовто-

Оранжевий, Жовтий, Жовто-Зелений. 

Холодні: Блакитний (Синьо-Зелений), Синій, Синьо-Фіолетовий, 

Фіолетовий. 

Найгарячіший: Червоно-Помаранчевий. 

Найхолодніший: Блакитний (Синьо-Зелений). 

Нейтральні (Зелений і Пурпурний). 

2 Колірна гамма 

Колірна гамма - це ряд гармонійно взаємозв'язаних відтінків кольору, 

використовуваних при створенні художніх творів. Виділяють теплу, холодну 

і змішану гами. 

Холодна колірна гамма. Це гамма, отримана шляхом використання 

кольорів з холодним відтінком. 

Тепла колірна гамма. Це гамма отримана шляхом використання 

кольорів з теплим відтінком. 

Змішана або нейтральна колірна гамма (ми об'єднали ці два поняття). 

Ця рівновага в композиції теплих і холодних (змішана) або відсутність 

теплих і холодних (нейтральна) відтінків. Важливо, щоб не відбувалося 

переважування холодних або теплих відтінків. 

Колірна композиція 

Колірна композиція - це сукупність колірних плям (на площині, 

об'ємної формі або в просторі) організованих з якої-небудь закономірності і 

розрахованих на естетичне враження. Залежно від кількості кольорів і 

відтінків входять в колірну композицію, виділяють наступні види композиції. 

1) монохромов. У цій композиції домінує один колірний тон (+ кілька 

сусідніх квітів, які сприймаються як відтінки основного). Варіанти 



монохромов: колір + зсув по тону (на чуть-чуть); колір + ахромотіческій 

колір (Білий, Чорний, Сірий); колір + зачерненого або забеленного. 

2) Полярна композиція. Домінантою служить пара контрастують квітів 

протилежних (полярних в колірному колі): взаємодоповнюючі з 10-

ступеневої кола або пара контрастних кольорів з 6, 12-ступеневої. Полярну 

композицію складають тільки 2 кольори. 

3) Триколірна композиція. Основу триколірної композиції можуть 

становити: 

- тріада основних кольорів при їх слагательном змішуванні. Це 

Червоний, Зелений, Синій. 

- тріада основних кольорів при їх вичітательном змішуванні. Червоний, 

Жовтий, Синій. Див. Рис.14 

- будь-які три кольори при вершинах рівностороннього трикутника 

вписаного в 12-ступінчастий коло. Приклад: Червоно-Помаранчевий, Жовто-

зелений, синьо-Фіолетовий. 

  рис.14 

Триколірна композиція вважається найскладнішим типом колірної 

композиції, тому що її найважче гармонізувати. Для сприйняття вона не 

менш складна, але тим не менше це найоптимальніший тип колірної 

композиції. Застосовується при: зображенні одягу святих, для підкреслення 

їх святості (Червоні з Синім одягу вказують на їх зв'язок з Господом, а 

зелений поділ підкреслює їх земне походження). 

Багатобарвність. У даній колірній композиції домінує 4 і більше 

хроматичних кольору. Зазвичай: Червоний, Жовтий, Зелений, Синій. Або дві 

основні пари з 12-ступеневої кола взяті хрест-навхрест. 

Використовується: 

- У природі, в храмах, в одязі (особливо царствених осіб, хоча і тут є 

винятки) 

- Там де зображено велику кількість фігур і предметів; де прагнуть 

передати "космічність" твори, тобто де твір служить моделлю світу (храм, 

фрески, великі багатофігурні ікони із зображенням Бога, неба, землі, 

підземелля .., житло). 

- Там де світ розсипається на расколки, панує хаос або весела 

плутанина (п'яний дебош): ярмарковий дизайн, карнавальна мистецтво і т.д. 

Багатобарвність із зсувом до одного колірного тону. Це синтез 

багатоцвіття і монохромов. Приклад - пейзажний живопис. 

Ахромотіческая композиція. Складається з Білого, Чорного, та 

проміжних сірих відтінків. У неї можуть бути включені невеликі плями 

хромотіческого кольору. Використовується для виявлення форми, тобто коли 

є бажання зробити акцент на формі. 

Полухромотіческая композиція. Сірий замінюється коричневим 

кольором. 

 

 

 



Лекція № 7 

 

Тема: Кольоровий спектр. Основні та похідні кольори. Кольорове коло. 

Кольрові триади. Основні та похідні кольори. 

 

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Розглянути всебічний вплив кольора на людину. Розвивати творче мислення. 

 

Методи: словесні, наочні. 

 

План: 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: 

1 Методичне забезпечення лекційного курсу. 

2 Роздатковий матеріал. 

3 Репродукції картин . 

 

Література: 

Перелік основної літератури 

1 Искусство и визуальное восприятие, М., 2007 Арнхейм А. 

2 Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 

3 Основы цвета. Иттен Иоханес.  М.1998. 

4.  Уилкокс М.Синий и желтый не дают зеленый. Как получить цвет, который 

действительно нужен. Москва. АСТ Астрель.2004                                                          

 

Перелік додаткової літератури 

5 Теория цвета и ее применение в искуссвте и дизайне, М., 1982Агостон Ж. 

6Пигменты и краски в живописи. М.,1989 Голубов В. Н. 

7 Глаз и мозг, М., 1970 Грегори Р. Л. 

8 Наука о цвете вж ивописи, М., 1986 Зайцев А.С. 

9 Цвет и свет, Л., 1989 Луизов А.В. 

 

Інтернет ресурси: 

http://www.yellow-elephant.ru 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/ 

 

Колір відіграє важливу роль у нашому житті та діяльності. У природі 

немає нічого безколірного. Людина живе у різноманітному кольоровому 

світі. Одні кольори дуже яскраві й чисті, інші бліді й настільки невизначені, 

що деколи важко підібрати їм назву. 

Поняття кольору та його сприйняття дуже складні. Кольорознавство 

охоплює питання пов’язані з фізикою, психологією, світлотехнікою, 

медициною, технікою, мистецтвом. 

Колір – властивість тіл викликати визначені зорові відчуття у 

відношенні із спеціальним спектральним складом та інтенсивністю 



відображеного або випроміненого видимого випромінювання. Встановлено, 

що людським оком сприймаються світлові коливання з довжиною хвилі від 

380 до 760 нм (1 нм = 10-9 м). Довжина хвилі позначається через λ (лямбда). 

Кольори спектру чергуються в такій послідовності: червоний, 

помаранчевий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. 

Око людини має різне відчуття до хвиль різної довжини. Найбільшу 

чутливість око має в області жовто-зелених променів. Максимум видимості 

відповідає зеленим променям з довжиною хвилі 550 нм. 

В 1866 році I. Ньютон пропустив сонячні промені через тригранну 

призму і побачив спектральну смугу, яка складалася із гамми (сім) різних 

кольорів. 

Характеристика кольору 

Частина світлового потоку, досягаючи поверхні тіла, відображається, а 

частина поглинається і переходить в інші види енергії, як правило в теплову. 

Залишок світлового потоку пропускає крізь себе. Ці явища характеризуються 

коефіцієнтами відображення (ρ), пропускання та поглинання тіла. 

Існує два основних типи відображення: 

 дзеркальне; 

 дифузійне. 

За дзеркального відображення кут падіння дорівнює куту 

відображення. При дифузійному відображенні промінь відображається у всіх 

напрямках. Для відображеного світла коефіцієнт поглинання й, відповідно, 

коефіцієнт відображення змінюються залежно від довжини хвилі, тобто 

коефіцієнт відображення є функцією довжини хвилі. 

Ахроматичні та хроматичні кольори 

Всі кольори поділяються на дві групи: 

 ахроматичні; 

 хроматичні. 

До ахроматичних відноситься білий, чорний і всі відтінки сірого 

кольору. До хроматичних відносяться всі спектральні кольори: червоний, 

помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, пурпуровий зі 

всіма відтінками й переходами. 

Хроматичних кольорів велика кількість, проте людське око здатне 

відрізняти один від одного лиш обмежену кількість, приблизно 300. 

Ахроматичні кольори відрізняються один від одного тільки світлотою. 

Тіла, які мають ахроматичний колір характеризуються незбирним 

поглинанням, тобто їх коефіцієнт відображення однаковий для всіх довжин 

хвиль. 

Тіла, які мають хроматичний колір, характеризуються збірним 

поглинанням і відповідно, їх коефіцієнт відображення різний для різних 

довжин хвиль. 

Хроматичний колір володіє трьома властивостями: 

 кольоровим тоном; 

 світлотою; 



 насиченістю. 

Закони змішування кольорів 

1-й закон: для кожного хроматичного кольору можна знайти інший 

хроматичний колір, який при змішуванні у певній пропорції з першим дає 

ахроматичний колір. Така пара хроматичних кольорів називається 

додатковими кольорами. Наприклад, до червоних кольорів додатковими 

кольорами будуть блакитно-зелені; до оранжевих – блакитні; до жовтих – 

сині; до зелених – пурпурові; до жовто-зелених – фіолетові. На кольоровому 

крузі додаткові кольори лежать на кінцях одного діаметра. 

2-й закон: змішування двох не додаткових кольорів хроматичних 

різних кольорових тонів дає завжди новий тон, який лежить у кольоровому 

крузі між кольоровими тонами змішуваних кольорів. Наприклад, змішуючи 

червоний і жовтий кольори одержимо помаранчевий колір, змішуючи 

червоний і синій – фіолетовий або пурпуровий. З другого закону випливає, 

що із будь-яких трьох кольорів (наприклад, червоний, зелений, синій) 

розміщених на кольоровому крузі приблизно на однаковій віддалі один 

відносно одного, можна одержати, змішуючи у визначених пропорціях, всі 

можливі кольорові тони. 

3-й закон: результат змішування залежить від змішуваних кольорів, а 

не від спектрального складу світлових потоків, які викликають ці кольори. 

Завжди можна замінити спектральний помаранчевий сумішшю червоного з 

жовтим і колір суміші від цього не зміниться. 

Наслідком цього закону є те, що при змішуванні трьох і більше 

кольорів результат буде таким самим, якщо б по черзі змішати кольори 

парами, а потім скласти результати змішування цих пар. Промені, які йдуть із 

різних джерел ніби складаються один з одним. Такий вид змішування 

кольорів називають складальним або адитивним. 

Кольоровий та яскравий контрасти 

Кольоровим контрастом називається зміна кольору, яка відбувається 

внаслідок його сусідства з іншими кольорами. 

Яскравим контрастом називається зміна яскравості або світлоти 

кольору під дією сусідніх кольорів. 

Яскравий контраст математично виражається не різницею яскравості, а 

відношенням їх різниці до більшої яскравості: при r1>r2 

Kr= (r1- r2)/r1 

де r1 і r2 – коефіцієнти яскравості двох предметів, що порівнюються; 

Kr – яскравий контраст, який завжди менший одиниці. 

Зір і кольорове сприйняття 

Око, зоровий нерв і зоровий центр головного мозку складають 

фізіологічну основу органів зору. Близько 90% інформації людина одержує 

через органи зору. У процесі зорового сприйняття простору людина пізнає 

колір, тобто бачить визначений колір. Проте, зустрічаються люди, які не 

можуть розрізняти кольори. Таких людей поділяють на три групи: 



1-а група: люди, які добре розрізняють кольори спектра, проте їм 

потрібен підвищений кольоровий подразник внаслідок послаблення 

кольорового сприйняття; 

2-а група: люди із значним розладом кольорового зору (червоно-зелена 

сліпота). Для цих осіб спектр складається з жовто-блакитний кольорів; 

3-я група: люди з повною кольоровою сліпотою (ахроматизм). Для цих 

осіб світ безколірний, як чорно-біла фотографія. 

Найбпродуктивнішою робота зору може бути при освітленні, на рівні 

150-200 лк. Велике значення при сприйнятті кольору та світла має явище 

адаптації – пристосованості зорового апарату до будь-якої освітленості. 

Психофізіологічний вплив кольору. Кольорові гармонії 

Цей розділ містить текст, що не відповідає енциклопедичному стилю. 

Конкретні зауваження можна знайти на сторінці обговорення. Будь ласка, 

при можливості покращіть цей розділ. 

Психофізіологічний вплив на людину в емоціональному плані дуже 

великий. Колір може заспокоювати, хвилювати, радувати, пригнічувати 

тощо. Викликати відчуття теплоти й холоду, бадьорості й втоми, 

розширювати та звужувати простір, стимулювати зір, мозок, нерви; 

допомагати лікуванню хворих. 

Червоний колір – збудливий, гарячий, енергійний, життєрадісний. Має 

найдовшу хвилю, стимулююче впливає на мозок, сприяє збільшенню 

мускульної напруги, підвищенню тиску крові та ритму дихання. Активізує 

гормональну систему, підвищує працездатність, створює відчуття тілесного 

тепла. 

Жовтогарячий – яскравий, викликає радість, покращує настрій. 

Заряджає енергією, допомагає боротися зі стресом. Також сприяє 

покращенню перетравлення їжі та прискоренню руху крові. 

Жовтий – стимулює зір, роботу головного мозку, позитивно впливає на 

моторику. Стимулює уяву. Колір гарного настрою, допомагає боротися з 

апатією та відчуттям тривоги. 

Зелений – заспокійливо діє на нервову систему, знижує головний біль, 

знімає втому та роздратування. 

Блакитний– легкий, свіжий, небесний. Знімає надмірну збудженість та 

гнів. Колір ясного розуму, сприяє розвиткові творчих здібностей, 

покращенню здатності до концентрації. 

Синій - холодний, спокійний, благородний колір. Заспокоює, знімає 

агресію. Стимулює розумові здібності, покращує пам'ять. 

Фіолетовий – покращує роботу серця, судин та легенів, підвищує 

витривалість організму. Допомагає заспокоїти розум та привести в порядок 

думки. Також вважається кольором смутку та скорботи. 

Коричневий – теплий, гармонійний; створює спокійний настрій, 

виражає стійкість та міцність предметів. 

Сірий – холодний, спокійний, відсторонений. При тривалому 

спогляданні навіює сум, сонливість. 



Білий – легкий, вільний. Символ чистоти та рівноваги. Добре 

поєднується з іншими кольорами. Як правило, не набридає. Вважається 

кольором гармонії, оскільки одночасно передає і блиск променів, і холод 

льоду. 

Чорний – суворий, зібраний, елегантний. Так само як і синій, допомагає 

настроїтись на інтелектуальну роботу. При тривалому спогляданні понижує 

настрій. Зазвичай, у невеликій кількості застосовується для контрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 8 

 

Тема: Емоційно-естетичні властивості кольору. Характеристика основних 

кольорів. Характеристика похідних кольорів. 

 

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Розглянути  потіння ароматичності та ахроматичності. Розвивати творче 

мислення. 

 

Методи: словесні, наочні. 

 

План: 

1 Поняття ароматичності ароматичності 

2 Основні та похідні кольори 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: 

1 Методичне забезпечення лекційного курсу. 

2 Роздатковий матеріал. 

3 Репродукції картин . 

 

Література: 

Перелік основної літератури 

1 Искусство и визуальное восприятие, М., 2007 Арнхейм А. 

2 Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 

3 Основы цвета. Иттен Иоханес.  М.1998. 

4.  Уилкокс М.Синий и желтый не дают зеленый. Как получить цвет, который 

действительно нужен. Москва. АСТ Астрель.2004                                                          

 

Перелік додаткової літератури 

5 Теория цвета и ее применение в искуссвте и дизайне, М., 1982Агостон Ж. 

6Пигменты и краски в живописи. М.,1989 Голубов В. Н. 

7 Глаз и мозг, М., 1970 Грегори Р. Л. 

8 Наука о цвете вж ивописи, М., 1986 Зайцев А.С. 

9 Цвет и свет, Л., 1989 Луизов А.В. 

 

Інтернет ресурси: 

http://www.yellow-elephant.ru 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/ 

 

Кожна людина реагує на певні кольори по-різному, залежно від 

темпераменту і стану здоров'я. Є кольори, яких ми інстинктивно уникаємо - 

вони нас дратують, викликають дискомфорт і неспокій. Інші кольори приємні 

для ока. Ми надаємо їм перевагу в одязі, прикрасах, інтер'єрі. 

 

 



Психологи і психіатри на основі переваги (сприйняття) або любові до 

певного кольору визначають характер людини, її нахили, склад розуму, 

психіки. За допомогою кольору цілителі лікують тілесні і душевні хвороби 

людини. 

Вчені дають таку характеристику кольорам: 

Білий колір, Люди, що люблять білий колір, легко впадають в екстаз, у 

них сильно розвинута уява, віра, релігійність. Вони надають перевагу спокою 

і миру. Такі люди - мрійники. 

Червоний колір. Любителі червоного кольору - це люди пристрасні, 

люблять керувати, бути лідерами. Вони всього досягають, якщо їм не 

зашкодять амбіції. Це колір тваринної пристрасті, він зміцнює пам'ять, додає 

бадьорості та енергійності, підвищує силу м'язів, збуджує нервову систему, 

стимулює відчуття, викликає ілюзію тепла. Це колір бунту і змін. 

Червоний колір збуджує, а тому імпонує глядачеві. Тому одяг королів, 

кардиналів і оборка тог римських сенаторів були червоними. Але пурпуровий 

є ще більш вражаючим і одночасно стимулюючим. Цей колір можна 

охарактеризувати як розкішний. Тому сьогодні завіси та крісла у театрі є 

червоними. З цієї ж причини у червоний колір фарбують предмети, що 

вказують на небезпеку (світлофор, протипожежне спорядження). 

У релігійній символіці колір також використовується зі змістом. 

Червоний є символом палкої любовної пристрасті, яка спалахує у головах 

"освячених духом". 

Наукова психологія встановила" що компенсаторне віддання переваги 

червоному кольору означає бажання терміново збудитися (розпалитися ). 

Жовтий колір надихає на філософські роздуми, збуджує інтелект, 

творчу уяву. "Жовті люди" активні, працьовиті, тактовні. Жінки із 

переважаючим жовтим сприйняттям надають перевагу професійній 

діяльності, а не сімейним обов'язкам. Цей колір символізує владу. 

Жовтий колір - легкий, сяючий, збуджуючий, а тому зігріваючий. Ґете: 

"Із практики відомо, що жовтий справляє тепле, приємне враження. Цей 

ефект теплоти найкраще виявляється, коли дивишся на природу через жовте 

скло, особливо у похмурі зимові дні. Очі радіють, серце переповнює тріумф, 

душа співає, здається, що нас обвіює справжнє тепло". 

Якщо людина надає перевагу жовтому перед іншими кольорами, це 

означає, що вона шукає щастя. Якщо ж при цьому відкидає синій колір 

спокою, задоволення і єднання, - мова йде про нещасну людину, постійно 

занепокоєну, яка шукає задоволення в любові. 

Зелений колір підсилює інтуїцію, нормалізує серцеву діяльність і обмін 

речовин, концентрує думку. Світло-зелена барва освіжає, розслаблює, знімає 

нервове напруження, нейтралізує агресію. Люди з переважно зеленим 

сприйняттям випромінюють любов й отримують її. Вони мають прекрасний 

контакт з природою, є добрими, емоційними слухачами, люблять музику й 

дуже сентиментальні. Ті, хто надають перевагу зеленому кольору, 

намагаються, завдяки твердості, здобути манеру впевнено триматись. Вони 



прагнуть самовпевненості. Різноманітні відтінки зеленого кольору показують 

різне ставлення до самого себе. 

Світлий синьо-зелений (бірюзовий) - найхолодніший із всіх кольорів. 

Тому його найдоцільніше використовувати там, де необхідно оптично 

створити освіжаючу прохолоду. Він бажаний у теплих країнах, гарячих 

заводських цехах, у приміщеннях з "важким" повітрям. Ця кольорова дія 

використовується в тонізуючих напоях, цигарках і зубних пастах з ментолом. 

Зелений і голубий кольори володіють заспокійливим ефектом, 

створюють мрійливий настрій. 

Зелений і білий кольори забезпечують надійність, постійність, 

доброчесність людини. 

Синій колір впливає заспокійливо. Людям розумової праці легко 

працювати в приміщеннях з синьою лампою чи синіми шторами на вікнах. 

Підсилює інтелект. 

Синій колір відображає фізіологічну і психічну потребу у спокої. Це 

типово небесний колір. Він розвиває елемент спокою. Наближаючись до 

чорного, він набуває відтінку смутку. 

Для того, щоб продемонструвати відчуття спокою, в тесті Люшера 

використовують темно-синій колір. Він викликає безтурботний спокій. При 

спогляданні темно-синього кольору настає вегетативне заспокоєння. Пульс, 

тиск крові, частота дихання знижуються і регулюються трофотропно. 

Організм налаштовується на спокій і відпочинок. При захворюваннях і 

перевтомі потреба в синьому кольорі зростає. Темно-синьому кольору 

надають перевагу люди, схильні до ожиріння. Відкидають цей колір ті, хто не 

мають права розслабитись через важливі справи. 

Голубий колір означає безтурботну веселість, безтурботність, 

стимулює розумову діяльність. 

Синій і зелений кольори забезпечують різкий заспокійливий ефект. 

Синій і білий кольори сприяють заспокоєнню людини, забезпечують 

свіжість, постійність, лояльність. 

Синій та фіолетовий кольори викликають відчуття холоду. 

Рожевий колір забезпечує здоровий сон, сприяє м'язовому 

розслабленню, заспокоює нервову систему. 

Оранжевий (помаранчевий) колір забезпечує гармонійність людини з 

оточуючим середовищем, впливає омолоджуюче, підсилює сексуальність, 

збуджує апетит, сприяє оптимістичному настрою. Цей колір стимулює 

дихальну та травну системи, регулює рівень кальцію в крові, позитивно 

впливає на потенцію. 

При злитті синього і червоного одержуємо фіолетовий колір. Перевагу 

цьому кольору надають діти, зокрема розумово відсталі, і вагітні жінки. У 

середні віки його використовували при створенні церковних вітражів. У 

римо-католицькому культі фіолетовий є кольором справжнього каяття, 

упокорення, святого усамітнення. Фіолетовий аметист у перстні кардинала 

означає стриманість. 



Якщо в тесті Люшера людина надає перевагу фіолетовому кольору, це 

означає "захоплюючий інтерес" і потребу в чутливому ототожненні. 

Фіолетовий з червоним вказує на підвищену еротичну збудливість. 

Фіолетовий колір підсилює духовність, творчість, заспокійливо 

впливає на нервову систему, підвищує м'язовий тонус. Народи з великою 

культурою, як правило, відкидають фіолетовий колір. 

Між протилежними червоним і синім, між фанатизмом і фаталізмом, 

між безжальною силою і сліпою любов'ю стоїть фіолетовий: гармонія 

протиріч. 

Чорний колір символізує таємницю, бурхливу пристрасть. Це 

конденсат тепла й енергії. 

Коричнево-червоний колір виникає при підмішуванні темного кольору 

до оранжевого. Темний колір - це спокій. Темно-червоний - це заспокоєне 

роздратування. Якщо червоний - це роздратування і боротьба, то коричнево-

червоний означає спокій і перемир'я. При підвищеному потягу до цього 

кольору лікар констатує перевтому і виснаження. 

Сірий - це нейтральний ахроматичний колір. Хто надає перевагу темно-

сірому кольору, тому властива підвищена чутливість. Для цього важливо 

досягти постійного, гармонійного стану рівноваги, який дає задоволення і 

здійснення бажань. Сірий (як чорний чи білий) підвищує інтенсивність і 

підсилює дію будь-якого хроматичного кольору. 

У результаті експериментів (1969 р. Лейпцігський університет: тест 

Люшера) було показано, що молоді люди до 25 років надають перевагу 

червоному кольору. Чим старші люди, тим більше їм подобаються темні, 

приглушені кольорові тони* 

Відомо, що є чоловіки і жінки, які через свою поведінку та спосіб 

життя дуже швидко втрачають свіжість і виглядають старо. У кольоровому 

тесті Люшера останніми вони вибирають активні кольори (червоний і 

жовтий), а надають перевагу сірому, коричневому, темно-зеленому. Ці 

приглушені тони вибирають і біологічно молоді люди у тих випадках, коли їх 

життєва сила знижена розчаруванням, невротичними порушеннями і 

виснажливою хворобою. Відомо, що червоний впливає на будь-яку людину, 

незалежно відвіку і культурного рівня, збуджуюче, стимулююче, 

активізуюче. Цей колір виражає життєву силу і самовпевненість. 

Темно-синій колір, навпаки, викликає завжди відчуття спокою, 

розслаблення. Він відповідає тому душевному стану, який ми визначаємо як 

відчуття задоволення, захищеності і самодостатності. 

Колір зеленої сосни, який наближається до голубого, відповідає 

відчуттю внутрішньої стабільності, постійності, послідовності, 

самоствердження і самовпевненості. Його обирає той, хто відчуває себе 

впевнено, наділений добре розвиненим почуттям власної гідності. 

Жовтий колір на всіх впливає радісно, легко, всепроникаюче. Він має 

звільнюючий вплив. Тому і відповідає відчуттю власної гідності, свободи і 

саморозвитку. 



Таким чином, в основу відчуттів, думок і дій гармонійно розвинутої 

людини (чотириколірна) закладено чотири відчуття: 

- стабільна самоповага (зелений колір); 

- активна впевненість у собі (червоний колір); 

- задоволена самодостатність (голубий колір); 

- свідомий саморозвиток (жовтий колір). 

Це людина, яка гармонійно розвивається у всіх галузях, зберігаючи 

свою цілісність, яка відчуває себе щасливою, переживає безліч відчуттів і 

вважає життя цікавим і захоплюючим. "Чотириколірна" людина бере від 

життя найбільше знань, радості і насолод. Бути щасливим - це мета, до якої 

прагне "чотириколірна" людина. 

Чотириколірність закладена в нашому мисленні. Як підтвердження 

цьому існує чотири сторони світу, чотири пори року, чотири темпераменти: 

- холеричний - відповідає червоному кольору; 

- флегматичний - відповідає синьому кольору; 

- сангвіністичний - відповідає жовтому кольору; 

- меланхолійний - відповідає зеленому кольору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 9 

 

Тема: Види контрастів. Значення контрасту в системі художньої виразності 

 

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Розглянути всебічний вплив кольора на людину. Розвивати творче мислення. 

 

Методи: словесні, наочні. 

 

План: 

1 Визначення поняття контрастів 

2 Різновиди контрастів 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: 

1 Методичне забезпечення лекційного курсу. 

2 Роздатковий матеріал. 

3 Репродукції картин . 

 

Література: 

Перелік основної літератури 

1 Искусство и визуальное восприятие, М., 2007 Арнхейм А. 

2 Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 

3 Основы цвета. Иттен Иоханес.  М.1998. 

4.  Уилкокс М.Синий и желтый не дают зеленый. Как получить цвет, который 

действительно нужен. Москва. АСТ Астрель.2004                                                          

 

Перелік додаткової літератури 

5 Теория цвета и ее применение в искуссвте и дизайне, М., 1982Агостон Ж. 

6Пигменты и краски в живописи. М.,1989 Голубов В. Н. 

7 Глаз и мозг, М., 1970 Грегори Р. Л. 

8 Наука о цвете вж ивописи, М., 1986 Зайцев А.С. 

9 Цвет и свет, Л., 1989 Луизов А.В. 

 

Інтернет ресурси: 

http://www.yellow-elephant.ru 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/ 

 

 

1 У кольорознавстві контрастом називається ілюзорне змінювання 

кольорів за основними характеристиками: колірним тоном, світлотою та 

насиченістю. Контрасти розподіляють на два види: ахроматичний 

(світлістний, тоновий) та хроматичний (колірний). У кожному з них 

відрізняють одночасний, послідовний та крайовий (або прикордонний). 

 

2 Види контрастів. 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/


      Ефект контрасту проявляється в тому, що різко протилежні за 

якимось властивостями предмети чи явища разом викликають у нас якісно 

нові відчуття і почуття, які не можуть бути викликані при сприйнятті їх 

окремо. 

      Контрасти поділяються на два види: 

- ахроматичні (світлові); 

- хроматичні (кольорові). 

У кожному в свою чергу виділяють: 

- одночасний; 

- послідовний; 

- граничний ( краєвий) контрасти. 

Суть одночасного ахроматичного контрасту полягає в тому, що світла 

пляма на темному фоні здається іще світлішою, а темна на світлому - 

темнішою. Крім того світла пляма на темному фоні здається більшою і 

навпаки. 

Одночасний кольоровий контраст виникає при взаємодії двох 

хроматичних кольорів чи ахроматичного і хроматичного кольору. Сіра пляма 

на червоному фоні стає зеленкувата, а на жовтому - синювата. Вид 

контрасту, при якому змінюється не лише світлота, а й тон і насиченість, а у 

ахроматичних кольорів виникає відтінок, називається хроматичним 

контрастом .Явищем особливого роду є контраст взаємодоповнюючих 

кольорів, при їх співвідношенні не виникає сприйняття нових відтінків, а 

робить більш взаємне збільшення насиченості і яскравості чи 

світлоти.Граничний (краєвий) контраст виникає на межі доторкання 

розташованих поряд контрастуючих кольорів. Граничний контраст буває не 

тільки кольоровим, а й світловим. При пограничному контрасті виникає 

ефект рельєфності, так як частина світлої ділянки, яка знаходиться ближче до 

темного, буде світлішою, ніж дальня . 

Послідовний контраст виникає при довгому сприйманні якої-небудь 

яскравої плями чи кольору. Наприклад, якщо довго дивитись на яскраву 

червону пляму, а потім, не кліпаючи, перевести погляд на білу поверхню, то 

через деякий час на ній з’явиться тієї ж форми світло-зелена пляма. У 

послідовному контрасті проявляється малонасичений колір, доповнюючий до 

того, який ми бачили перед цим. 

Одночасний контраст — зміна кольорів під впливом інших, їх 

оточуючих. У практиці образотворчого мистецтва мають справу і з 

хроматичним, і з ахроматичним контрастом. Суть явища у тому, що світла 

пляма на темному фоні здається ще більш світлою, а темна на світлому фоні 

— більш темною, чим має бути. Насиченість кольору залежить від фону. 

Наприклад, жовтий на білому — слабо виразний, але виразний на темному, 

він майже світиться; насичені синій і фіолетовий кольори на темному нечіткі, 

а на світлому — навпаки. Таке явище називають ще взаємовпливом кольорів. 

Контраст залежить також від форми та величини плями. 

Відносність кольору — сприйняття фігури залежно від тону фона 



Ефект одночасного колірного контрасту виникає при взаємодії двох 

хроматичних кольорів або хроматичного з ахроматичним. Це явище більш 

складне, ніж тоновий контраст. Хроматичний контраст стає сильнішим, якщо 

взаємодіючі кольори рівні за світлотою. Протиставлення хроматичних та 

ахроматичних кольорів дає можливість художникам добиватися 

надзвичайної інтенсивності фарб. При зіставленні доповнюючих кольорів у 

сприйнятті не виникає нових відтінків, а відбувається лише ілюзорне взаємне 

підвищення насиченості та світлоти. Із збільшенням відстані відбувається 

оптичне змішування у сторону загального сірого кольору. 

Знаходячись поряд, кольори змінюються не тільки за світлотою, але й 

набувають нових колірних відтінків. Наприклад, в оточенні червоного сірий 

колір здається трохи зеленішим, а на зеленому фоні, навпаки, трохи рожевим. 

Також з жовтим та оранжевим кольорами. Складається враження, що до 

сірого тону кожен раз підмішуються відповідні фарби, тобто у ахроматичних 

кольорів виникає колірний відтінок. Таким чином, плями сірих тонів 

отримують протилежні (доповнюючі) відтінки тих площин, на яких вони 

знаходились. Аналогічні явища можна спостерігати і у хроматичних 

кольорів. Якщо жовтий колір знаходиться в оточенні червоного, то він 

сприймається трохи зеленим, лимонно-жовтим, на зеленому фоні він здається 

трохи оранжевим, на синьому або фіолетовому — більш насиченим. Кожен 

тон картини пов`язаний з оточенням, і в залежності від нього стає 

холоднішим, світлішим або темнішим. Колір предмету не є чимось 

абсолютним, постійним, він змінюється залежно від освітлення та загального 

колірного оточення. Біла скатертина здається трохи блакитною, якщо на неї 

покласти апельсини, та трохи рожевою, якщо ми бачимо на ній зелені яблука 

(тобто це одночасний контраст доповнюючих кольорів). Однак, коли нам 

необхідно точно визначити колір зразка фарби, його слід розглядати 

ізольовано, без впливу оточуючих кольорів, краще на нейтральному сірому 

фоні середньої світлоти. 

Контур (чи його відсутність) та силует також беруть участь в дії 

одночасного контрасту. Інколи кольорові затікання надають оригінальності й 

неповторності акварельному малюнку. На чорному фоні знижується 

насиченість кольорів, на білому — підвищується. Отже підсумок, що біла 

рама робить тони живописного твору більш густими, насиченими, а чорна — 

більш білястими. 

Крайовий контраст виникає на межі двох сусідніх пофарбованих 

поверхонь. Найбільш виразно, чітко виявляється коли поряд знаходяться 

декілька смуг, різних за світлотою (крайовий тональний контраст) або за 

кольором (крайовий колірний контраст). При крайовому колірному контрасті 

сусідні кольори змінюються у тому ж напрямку, що й при одночасному 

контрасті, тобто жовта пляма поряд з червоною буде зеленіше, але чим вона 

буде далі від червоного, тим більше буде слабіти цій ефект. Крайовий та 

одночасний контрасти з`являються завжди разом, тільки у різному ступені, в 

залежності від співвідношення плями та фону. Якщо невелика світла пляма 

знаходиться на темному фоні, крайовий контраст майже відсутній; чим 



більше пляма, тим сильніше явище крайового контрасту. В орнаментальних 

композиціях (тканини, килими, шпалери) якщо декілька площин, різних за 

кольором та світлотою торкаються, їх обводять як правило білим, сірим або 

чорним контуром. Ці тонкі смуги перешкоджають дії крайового контрасту. 

Послідовний контраст — зміна колірних вражень під впливом раніше 

спостережених кольорів. При послідовному контрасті кінець зорового 

відчуття не збігає з дією подразника, а як би відстає від нього, запізнюється, 

так як в органі зору відбуваються визначені процеси. При тривалому 

сприйнятті будь-якого кольору потім завжди виникає колір доповнюючий. 

Якщо спостерігати червону пляму, а потім перевести погляд на білу 

поверхню, то на ній появиться такої же форми світло-зелена пляма. 

Малонасичені кольори не викликають послідовного контрасту. Послідовний 

контраст є результатом колірної втомленості ока під впливом дії світла та 

кольору. Колірна втомленість тим сильніше, чим більше яскравий та 

насичений колір. Цю обставину треба враховувати при роботі на пленері, при 

організації натурних постановок. Яскраво освітлений мотив сильно втомлює 

зір. Відповідно цьому потрібно планувати роботу живописця — частіше 

давати відпочинок очам, зменшувати тривалість сеансу роботи над етюдом. 

Засвоєння законів контрасту допомагає художникові орієнтуватися в тих 

змінах кольору зображеного об`єкту, які відбуваються дуже часто і звичайно 

з зусиллям фіксуються оком. Закони контрасту повинні використовуватися 

як засіб для досягнення виразності та кольорової єдності твору. Явища 

крайового та одночасного контрасту зобов`язують художника знаходити 

гармонію між сусідніми кольорами, підсилюючи або послаблюючи їх 

контрастну взаємодію, наприклад, змінюючи величину площини 

взаємоконтрастних поверхонь, розміщуючи поряд з теплопофарбованими 

предметами предмети у холодній гамі, віддаляючи предмети один від одного 

на площині за допомогою кольору, використовуючи різне освітлення. Якщо 

перейти з приміщення, пофарбованого насиченим кольором, наприклад 

червоним, у суміжну кімнату рожевого кольору, то перше враження про неї 

утвориться як про бляклу та майже безколірну. Але ж ця рожева кімната 

здасться значно рожевішою, якщо ввійти до неї з зеленої кімнати. 

Контраст за теплохолодністю є одним з найдзвінкіших серед інших 

типів контрасту та одним з найсильніших чинників образно-емоційного 

впливу на глядача. До цього виду контрасту можна віднести контраст 

доповнюючих кольорів та різні типи сполучень споріднено-контрастних 

кольорів. Протилежні кольори — теплі та холодні — посилюють один 

одного. Різноманітні асоціативні прояви контрасту теплого і холодного 

(тіньовий-сонячний, рідкий-густий, легкий-важкий, далекий-близький, 

вологий-сухий, прозорий-непрозорий та ін.) говорять про його великі виразні 

можливості. Найбільш цікавою для дослідження властивостей 

теплохолодності, в залежності від насиченості, відтінку та світлоти, 

виявляється пара "червоний-зелений". 



В "Руководстве по цвету для архитекторов, строителей и студентов" 

1967 р. видання Л.К.Абрамов виявляє ефекти колірних контрастів за 

досвідом практичної роботи: 

- більш насичений колір викликає більш сильний контраст по 

відношенню до кольору менш насиченого. Слід зазначити, що важливий не 

сам ступінь насиченості кольору, а співвідношення насиченості кольорів, що 

сполучаються; 

- зіставлення доповнюючих чи контрастних кольорів посилює 

насиченість кожного з них; 

- чим більше площина кольору, що викликає контраст, тим він 

сильніше відчувається; 

- одночасний контраст сильніше за всього виявляється на лінії 

з`єднання кольорів, які взаємодіють; 

- кольори зеленої частини спектру викликають найбільш сильну дію 

контрасту; 

- одночасний cвітловий контраст послаблює прояв колірного 

контрасту; 

- ахроматичне окантування колірної плями зменшує дію одночасного 

контрасту; 

- зіставлення кольорів, близьких за колірним тоном, знижує 

насиченість кожного з них; 

- тривале спостереження кольору веде до ілюзорного зменшення його 

насиченості; 

- явища тонового і колірного контрасту завжди і всюди визначають 

наше сприйняття оточуючого середовища. 

На відміну від одночасного та послідовного контрасту кольоровий 

контраст виражає ступінь відмінності чи протиставлення кольорів в першу 

чергу по кольоровому тону і світлоті. 

Встановлені три ступеня кольорового контрасту: великий, середній і 

малий. Естетика кольору вимагає найперше виразності кольорових 

контрастів, їх значення в композиції. 

Тут види контрастів та їх діапазон такі: 

- по світлоті – світлий – темний (хроматичні, ахроматичні, змішані); 

Для наглядності візьмемо три одинакові квадрати зі світлосірого паперу і 

розмістимо їх на білому, чорному та сірому фонах. Сірий на білому буде 

виглядати значно темніше ніж сірий на чорному, який буде виглядати 

світлим. 

- по кольоровому тону – колір і його доповнюючий; 

- по насиченості – насичений хроматичний і ахроматичний; 

- по чистоті – оптимальний темносірий; 

- по фактурності – матовий – блискучий; 

- по асоціаціям: просторовим – виступаючі – відступаючі кольори; 

температурним – теплі – холодні; ваговим – легкі – важкі; по активності 

впливу – активні – пасивні, збуджуючі – пригнічуючі, заспокійливі і т.п. 



Кольорові співвідношення можуть ґрунтуватися тільки на одному виді 

контрасту при рівності інших характеристик. Ахроматичні кольори можуть 

відрізнятися тільки по світлоті як при однаковій так і при різній фактурі. 

Контрасти по кольоровому тону не виключають контрастів по інших 

характеристиках, причому допускають велику кількість варіантів. 

Загальна ступінь контрастності відношення кольорів визначається 

сумарним значенням всіх видів контрастів. 

Наприклад, участь у співвідношенні кольорів тільки двох видів 

контрасту – по кольоровому тону і по світлоті – пропонує варіанти, що 

залежать від ступеня контрасту. 

Великий кольоровий контраст – допускає великий контраст по 

кольоровому тону при середньому і великому контрасті по світлоті (жовтий і 

синій); середній контраст по кольоровому тону при великому контрасті по 

світлоті (жовтий і темнозелений). 

Середній кольоровий контраст – обумовлює середній контраст по 

кольоровому тону при середньому контрасті по світлоті (жовтий і зелений); 

малий контраст по кольоровому тону при великому контрасті по світлоті 

(жовтий і темнооранжевий); 

Малий кольоровий контраст - пропонує малий контраст по 

кольоровому тону при середньому і малому контрастах по світлоті (жовтий і 

оранжевий); середній контраст по кольоровому тону при малому контрасті 

по світлоті (жовтий і світлозелений); великий контраст по кольоровому тону 

при малому контрасті по світлоті (оранжевий і голубий). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 10 

 

Тема: Гармонійне поєднання кольорів. Класифікація кольорових гармоній. 

Кольорова  гармонія. Гармонійні поєднання. 

 

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно кольора. 

Розглянути різновиди гармоній та ознайомитись з гармонійними 

поєднаннями кольорів. Розвивати творче  мислення. 

 

Методи: словесні, наочні. 

 

План: 

1 Визначення поняття гармонии 

2Класифікація гармоній 

 

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: 

1 Методичне забезпечення лекційного курсу. 

2 Роздатковий матеріал. 

3 Репродукції картин . 

 

Література: 

Перелік основної літератури 

1 Искусство и визуальное восприятие, М., 2007 Арнхейм А. 

2 Цвет в живописи, М., 1985 Волков Н.Н. 

3 Основы цвета. Иттен Иоханес.  М.1998. 

4.  Уилкокс М.Синий и желтый не дают зеленый. Как получить цвет, который 

действительно нужен. Москва. АСТ Астрель.2004                                                          

 

Перелік додаткової літератури 

5 Теория цвета и ее применение в искуссвте и дизайне, М., 1982Агостон Ж. 

6Пигменты и краски в живописи. М.,1989 Голубов В. Н. 

7 Глаз и мозг, М., 1970 Грегори Р. Л. 

8 Наука о цвете вж ивописи, М., 1986 Зайцев А.С. 

9 Цвет и свет, Л., 1989 Луизов А.В. 

 

Інтернет ресурси: 

http://www.yellow-elephant.ru 

http://color.romanuke.com/category/holodnyie-ottenki/page/15/ 

 

Гармонія - це філософсько-естетична категорія, що означає цілісність, 

злитість, закономірну зв'язність всіх частин і елементів форми, тобто це 

високий рівень впорядкованості різноманіття і відповідність частин у складі 

цілого, що відповідає естетичним критеріям досконалості і краси. 

Колірна гармонія - це поєднання окремих кольорів або колірних 

множин, що утворюють органічне ціле і викликають естетичне переживання. 



Колірна гармонія в дизайні є певним поєднанням кольорів з 

урахуванням всіх їх основних характеристик, таких як 

- колірного тону; 

- світлини; 

- насиченості; 

- форми; 

- розмірів займаних цими квітами на площині, їх взаємного 

розташування в просторі, яке призводить до колірного єдності і найбільш 

сприятливо естетично впливає на людину. 

Ознаки гармонії кольору: 

1) Зв'язок і згладжена. Сполучними фактором може бути: 

монохромність, ахромотічность, які об'єднують підмішування або нальоти 

(підміна білого, сірого, чорного), зрушення до якого-небудь кольоровим 

тоном, гамма. 

2) Єдність протилежностей, або контраст. Види контрасту: за 

яскравістю (темне-світле, чорне-біле і т.д.), по насиченості (чисті і змішані), 

по колірному тону (додаткові або контрастні поєднання). 

3) Міра. Тобто в композицію, наведену до гармонії нічого додати і 

прибрати. 

4) Пропорційність, або співвідношення частин (предметів або явищ) 

між собою і в цілому. У гамі - це подібність відносин яркостей, насиченості і 

відтінків кольорів. Розглянемо співвідношення площ колірних плям: 

1 частина світлого поля - 3-4 частини темного поля; 

1 частина чистого кольору - 4-5 частин приглушеного; 

1 частина хромотіческого - 3-4 частини ахромотіческого. 

5) Рівновага. Кольори в композиції повинні бути врівноважені. 

6) Ясність і легкість сприйняття. 

7) Прекрасне, прагнення до краси. Неприпустимі психологічно 

негативні кольору, дисонанси. 

8) Піднесене, тобто ідеальне поєднання кольорів. 

9) Організованість, порядок і раціональність. 

Класична гармонія повинна уникати поєднання кольорів в середньому 

інтервалі кола: Помаранчевий-Зелений, Фіолетовий-Блакитний, Пурпурний-

Помаранчевий; ці кольори і не близькі і не далекі, вони, на думку Гете, не 

мають ясності висловлювання. Класичне поєднання кольорів по Гете: 

гармонійно поєднуються Помаранчевий-Синій, Жовтий-Фіолетовий, 

Червоний-Зелений; 

безхарактерне зіставлення: Жовтий-Помаранчевий, Помаранчевий-

Червоний, Червоний-Фіолетовий, Фіолетовий-Синій; негармонійне 

поєднання: Жовтий-Зелений, Зелений-Синій. 

Поєднання кольорів з позиції декоративності. Гармонія завжди вище і 

ширше поняття "декоративності". Декоративність можна охарактеризувати 

як якийсь максимум естетичної якості. З позиції декоративності традиційно 

гармонійної тріадою колірної гами є Червоний, Білий, Чорний. 


