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Усе живе прагне кольору 

Й. В. Гете, 1810 р. 

 

 

ВСТУП 

 

Вплив кольорів на стан людини вже є беззаперечним фактом. 

Природні кольори дуже впливають на нас, та, бажаємо ми того чи ні, 

формують наш психологічний стан і фізіологічні якості. 

Колір – потужний засіб впливу на психіку людини. Сила кольору 

полягає в тому, що він здатний «обійти» захисні механізми свідомості 

та діяти на підсвідомому рівні. Широке використання колірної 

символіки, вплив кольору на психіку людини у сучасних засобах 

масової інформації та комунікацій — можна порівняти з сучасною 

зброєю, від якої людина слабо захищена. Саме тому колір стає дуже 

привабливим засобом для психологічних маніпуляцій та рекламних 

технологій у поліграфії. Це добре розуміють товаровиробники, лікарі, 

політтехнологи, провідні дизайнери та сучасні ілюстратори. 

Метою лабораторних робіт з курсу «Теорія кольору : Сприйняття 

кольору» є поглиблення та закріплення на практиці теоретичного 

матеріалу, викладеного в лекційному курсі, результатів дослідження 

проблем сприйняття кольору людиною і впливу його на 

психоемоційній стан споживачів. 
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Лабораторна робота 1 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ 

КОЛЬОРІВ ЛЮДИНОЮ 

 

1.1. Мета роботи 

1. Поглиблення теоретичних знань в області теорії кольору й 

отримання практичних навичок у технології дослідження сприймання 

(бачення) кольору людиною. 

2. Отримання знань як про недосконалість людського зору взагалі, 

так і про конкретну недосконалість особисто свого бачення кольору після 

аналізу власних експериментальних даних. 

 

1.2. Постановка задачі 

1. Вивчити теоретичні основи. 

2. Вивчити програму тестування. 

3. Виконати тести за таких умов: 

– для правого ока (лівий закритий): 

– усі тести на близькій відстані; 

– усі тести на світлому фоні; 

– усі тести на темному фоні; 

– усі тести на далекій відстані; 

– усі тести на світлому фоні; 

– усі тести на темному фоні; 

– для лівого ока (правий закритий): 

– усі тести на близькій відстані; 

– усі тести на світлому фоні; 

– усі тести на темному фоні; 

– усі тести на далекій відстані; 

– усі тести на світлому фоні; 
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– усі тести на темному фоні; 

– для обох очей одночасно: 

– усі тести на близькій відстані; 

– усі тести на світлому фоні; 

– усі тести на темному фоні; 

– усі тести на далекій відстані; 

– усі тести на світлому фоні; 

– усі тести на темному фоні. 

4. Зберегти результати кожного дослідження на комп’ютері в 

окремий файл. 

5. Роздрукувати результати. 

6. Зробити детальний аналіз результатів дослідження кожного 

випадку та кожного відтінку. 

7. Сформулювати висновки про людство взагалі і про себе особисто. 

 

1.3. Теоретичні основи 

Де б Ви не працювали – у дизайні, на виробництві або в області оцінки 

якості, правильне бачення кольорів обов’язкове для прийняття точних 

рішень. А чи легко це зробити? Чи знаєте Ви, що 1 з 255 жінок і 1 з 12 

чоловіків мають у тій чи іншій формі вроджений дефіцит колірного 

бачення? Чи знаєте ви, що ваша здатність точно бачити колір залежить від 

багатьох чинників: від освітлення навколо, від фонового кольору вашого 

монітора або робочого столу – області, де розташований малюнок, вашого 

рівня втоми, статі, віку, а також від вашого сприйняття кольору або його 

порушення – дальтонізм (рис. 1.1)? Ось чому ваші результати можуть бути 

різними кожен раз, коли ви проводите тестування. Приклад впливу на 

сприйняття колірного відтінку навколишнього колірного фону наведено на 

рис. 1.2. 

Але як можна з великою ймовірністю дізнатися, чи хороше у вас сприй- 
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няття кольору чи воно послаблене? Тест колірного тону Farnsworth–Munsell 

100 від Munsell Color є стандартом для визначення розпізнавання кольорів 

та професійної оцінки дефектів колірного сприйняття вже понад 60 років. 

Тест компактний, а для аналізу колірного зору вам знадобиться лише 

п’ятнадцять хвилин. 

 

Залежність сприйняття кольору від статі 

 

                          

Нормальне колірний зір                                    Відсутність зелених фоторецеп-

торів сітківки (дейтеранопія) 

 

                           

Відсутність червоних фоторецепторів              Відсутність синіх рецепторів 

сітківки (протанопія)                                                         сітківки (трітанопія) 

Рисунок 1.1 – Порівняння якості сприйняття кольору 
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Рисунок 1.2 – Порівняйте колір центральних плиток кубика. І що? 

 

Комплект обладнання для проведення тесту складається з чотирьох 

контейнерів, і в загальній складності містить 85 (або 100) кольорових зразків 

(рис. 1.3). Всі зразки пронумеровані зі зворотного боку, а з лицьового боку 

нанесені відтінки кольорів. Завдання користувача – розставити зразки за 

відтінками.  

Після цього чи́сла, нанесені на зворотному боці кожного зразка, слід 

ввести до спеціальної програми (програмне забезпечення для Windows 

входить до комплекту), котра будує графік відхилень колірного сприйняття 

(рис. 1.4). Просте у користуванні програмне забезпечення сповістить, де є 

недоліки колірного сприйняття, особливо такі, як кольорова сліпота 

(дальтонізм). На додачу до сказаного, програма містить у собі базу даних 

для вивчення ваших можливостей оцінки кольору. 

Farnsworth–Munsell (FM) 100 Hue Test дозволяє досить легко, але дуже 

ефективно виміряти колірне бачення (колірне сприйняття) будь-якої 

людини. 
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На рис. 1.4 наведено приклад результату тесту індивідуума, що 

ілюструє нормальний зір, але з послабленою здатністю відрізняти кольори 

(можливо, викликаної віком, а не через відхилення в колірному зорі). На 

рис. 1.5 – результати тестів колірного бачення людей зі значними 

відхиленнями сприйняття різних відтінків від норми. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Комплект обладнання для проведення тесту 

колірного зору X–Rite Farnsworth–Munsell (FM) 100 Hue Test 

 

Цей тест дуже часто використовується для таких цілей: 

– експертизи інспекторів кольорових товарів і класифікаторів кольору; 

– тестування на тип та ступінь колірних дефектів; 

– виявлення поганого колірного зору у продавців і менеджерів; 

– добору кандидатів на професійно–технічне навчання та роботу; 

– розробки спеціалізованих тестів для колірного зору; 

– виміру наслідків лікування; 

– незалежного контролю за достеменністю інших тестів колірного зору. 

 

1.4. Порядок виконання роботи 

1. Для розминки перевірте себе на правильне порівняння колірних 

параметрів зразків на сайтах (рис. 1.6) [1–6].  
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Рисунок 1.4 – Результат тестування 

 

    

 

Рисунок 1.5 – Результати тестування людей з різними відхиленнями від норми 

(праворуч показані результати тестів дальтоніків) 

http://x-rite.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/2.3-Jameson-Kimberly-A-Human-Potential-for-Tetrachromacy_clip_image006_0000.jpg
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Рисунок 1.6 – Тест на порівняння колірних характеристик зразків [1] 

 

Зробіть скріншоти. Зробіть висновки для різних колірних прикладів. 

2. Проведіть дослідження колірного сприйняття відповідно до п. 3 

постановки задачі при певних (встановлених) умовах спостереження: 

– колір фону, 

– відстань до екрана, 

– правий / лівий або обидва ока). 

2.1. Перевірити настройки та калібрування монітору. 

2.2. Завантажте програму PerceptionChroma.exe і запустіть її на 

виконання. Програма використовує французьку мову, але вона є простою та 

зрозумілою. Ця програма моделює процес тестування колірного зору за 

принципом обладнання Farnsworth–Munsell (FM) 100 Hue Test. 

2.3. На екрані відобразиться колірний ряд (рис. 1.7). Погляньте, як 

саме (в якому порядку) має бути зібрано кольоровий ряд з карток різної 

насиченості. 
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Рисунок 1.7 – Початковий стан тестової картинки (чорний фон) 

 

2.4. Зачекайте, доки кольорові картки змішаються (рис. 1.8). 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Початок тесту (чорний фон) 

2.5. Вкажіть мишкою на ту картку в першому рядку, яка повинна, на  

вашу думку, стояти наступною за зменшенням/зростанням насиченості за 

першою, котру у другому рядку заздалегідь встановив комп’ютер, та, 

утримуючі праву кнопку мишки, перетягніть її у другий ряд на місце поряд 

з розташованою там карткою. Відпустіть кнопку мишки. 

2.6. Оберіть мишкою наступну картку в першому рядку, що повинна, 

на вашу думку, стояти наступною за зменшенням/зростанням насиченості 

за карткою, яку в другому рядку ви встановили раніше, та перетягніть її. 
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ДУЖЕ ВАЖЛИВО: для отримання об’єктивно близького до 

істини результату час на роздуми на 

повинен перевищувати 2–3-х секунд. З 

цієї ж причини не можна робити «кроків 

назад» (скасовувати вибір). Якщо ви 

порушите ці вимоги, ви отримаєте 

ідеальний графік у вигляді правильного 

кола. Такого випадку в житті не може 

бути, тому результат вашої роботи 

буде анульовано. Роботу доведеться 

переробляти. 

2.7. Натисніть мишкою на наступну картку в першому рядку…  

… (див. п. 26) … . 

2.8. Натисніть мишкою на останню картку в першому рядку та 

перетягніть її до другого рядка. 

2.9. Натисніть мишкою на кнопку «ОК» праворуч унизу екрана. 

2.10. Комп’ютер позначить ваші помилки, якщо вони є. 

2.11. Натисніть мишкою на кнопку «ОК» праворуч унизу екрана. 

2.12. Комп’ютер запропонує вам наступний колір. Виконуйте 

послідовно пункти 3–11 до повного закінчення тестування. 

2.13. Після виконання останнього тесту програма побудує вам 

кругову діаграму, яка відображає ваше колірне сприйняття кольорів на 

хроматичному колі при встановлених умовах спостереження (колір фону, 

відстань до екрана, правий/лівий або обидва ока). Використовуючи меню 

зліва на екрані, збережіть отриманий графік на комп’ютері та роздрукуйте 

його (можна пізніше). 

2.14. Змініть умови спостереження (колір фону, відстань до екрана, 

правий/лівий або обидва ока) і повторіть п.п. 2.2–2.13. 
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3. Досліджити колірне сприйняття при різному кольорі фону. 

3.1. Встановіть необхідний фон (верхнє меню → налаштування 

зображення → фон: чорний, сірий, білий, інший колір; іншим кольором 

може стати будь-який бажаний колір, який, як показав тест ви погано 

сприймаєте, наприклад, зелений або червоний). 

3.2. Виконайте п.п. 2.1–2.14 (порядок виконання роботи) досліджень. 

3.3. Змініть фон екрана (встановіть сірий фон) та повторіть 

виконання п. п.п. 2.1–2.14 досліджень. 

3.4. Змініть фон екрана (встановіть білий фон ) і повторіть виконання 

п.п. 2.1–2.14 досліджень. 

3.5. Змініть фон екрана (встановіть будь–який кольоровий фон на 

ваш розсуд) і повторіть виконання п.п. 2.1–2.14 досліджень. 

3.6. Знову виконайте тест, зменшивши насиченість кольорів (меню 

→ налаштування зображення → спеціальні налаштування → змінити 

насиченість або натисніть Ctrl + Alt + S. З’явиться курсор на правій половині 

екрана: оберіть насиченість 50 %). 

4. Дослідження колірного сприйняття на різній відстані до об’єкта 

спостереження (екрана монітору). 

4.1. Виконайте тест (п.п. 2–3) сидячи за столом з монітором. 

4.2. Повторіть тест п. 4.1, відійшовши якомога далі від монітору. 

5. Дослідження колірного сприйняття різними очима. 

5.1. Виконайте тест (п.п. 2–4), спостерігаючи екран монітора двома 

очима. Щоб потім не заплутатися у кругових діаграмах, встановіть мітки на 

проти позначення обох очей у верхній частині екрана на робочому полі. 

5.2. Зав’яжіть праве око легкою пов’язкою, приберіть позначку з 

позначення лівого ока і повторіть тест (п.п. 2–4). 

5.3. Зав’яжіть ліве око легкою пов’язкою (праву пов’язку треба не 

забути зняти), приберіть галочку з позначення правого ока і встановіть її 

напроти позначення лівого ока та повторіть тест (п.п. 2–4). 
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6. Використовуючи графічний редактор, вирівняйте кругові діаграми 

в окремих графіках для правого ока, лівого ока та обох очей для всіх 

експериментів, використовуючи різні види ліній або кольору зображень. У 

вас повинно вийти три суміщених графіка. 

7. Зробіть висновки за результатами всіх експериментів. У висновках 

відобразіть усі отримані результати залежності вашого сприйняття від 

різних умов спостереження (колір фону, відстань до екрана, праве / ліве, чи 

обидва ока). Зробити це потрібно особисто для себе, не забуваючи про 

важливість результатів такого експерименту у своїй професійній діяльності. 

 

 

Звертаю вашу увагу ще раз на 

те, що при недотриманні вимог 

до умов виконання експеримен-

ту, наведених вище, ви отримає-

те ідеальний графік та, як було 

зазначено раніше, незараховану 

роботу. Не буває людей з ідеальним 

сприйняттям кольору, як і двох 

людей з однаковим баченням та 

сприйняттям кольорів. 

 

 

Зміст звіту 

1. Титульний аркуш з назвою роботи (дод. А).  

2. Оформлення (дод. Б). 

3. Описання роботи. 

3. Графіки результатів експериментів. 

4. Відповіді на запитання. 

5. Висновок. 
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Контрольні питання 

1. Які характеристики кольору ви знаєте? 

2. Що може людина неозброєним оком: 

– визначити характеристики кольору; 

– порівняти характеристики кольору; 

– нічого не може. 

3. Від чого залежить правильне сприйняття кольору людиною? 

4. Як і чому змінюється сприйняття кольору людини з віком? 

5. Чи існують відмінності в сприйнятті кольору людьми чоловічої та 

жіночої статі? 

6. Що з себе являє комплект обладнання для проведення тесту 

колірного зору X–Rite Farnsworth–Munsell (FM) 100 Hue Test? Як саме 

проводиться процес тестування на професійному обладнанні такого рівня? 

7. Наскільки добре ви сприймаєте колір (за результатами ваших 

суб’єктивних досліджень, звертаючи увагу на графіки, та висновки, які ви 

зробили упродовж роботи)? 

8. Що таке метамерія кольору і як вона пояснюється? 

9. Для людини метамерія є: 

– позитивним явищем; 

– негативним явищем; 

– скоріше позитивним, ніж негативним явищем; 

– скоріше негативним, ніж позитивним явищем; 

– байдужим явищем. 

10. Для поліграфії метамерія є: 

– позитивним явищем; 

– негативним явищем; 

– скоріше позитивним, ніж негативним явищем; 

– скоріше негативним, ніж позитивним явищем; 

– байдужим явищем. 
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Лабораторна робота 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ, 

ЩО ВИКЛИКАЮТЬ СПОТВОРЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ 

ЛЮДИНОЮ 

 

2.1. Мета роботи 

1. Поглиблення теоретичних знань в області теорії кольору і 

отримання практичних навичок у технології дослідження сприйняття 

(бачення) кольорів людиною. 

2. Отримання знань про втручання людської свідомості в 

інтерпретацію колірних стимулів, отриманих за допомогою зору, і 

спотворенні отриманої інформації на основі аналізу ілюстрацій. 

 

2.2. Постановка задачі 

1. Вивчити теоретичний матеріал за темою роботи [1–3]. 

2. Познайомитись із класифікацією та принципами побудови різних 

видів ілюзій [1–3]: 

 

– зорові спотворення;    – подвійні зображення; 

– ілюзії сприйняття розміру;   – співвідношення фігури і фону; 

– ілюзії кольору і контрасту;   – здаються фігури; 

– ефект післядії;     – ілюзії сприйняття глибини; 

– ілюзії руху;     – неможливі фігури; 

– ефект перцептивної готовності;  – перевернуті картинки; 

– розпізнавання образів;   – картини «стежать»; 

– стереограми. 

 

3. Відібрати рисунки, що викликають колірні ілюзії і спотворення. 

4. Створити власні рисунки з використанням різних видів ілюзій. 

5. Розібрати причини спотворення кольору створених ілюстрацій. 



19 
 

2.3. Теоретичні основи 

Мета реклами – привернути до себе увагу споживача. І багато 

виробників звертаються для цього до особливостей зорового сприйняття 

людини. Чому ілюзії так цікаві? Чому вони так приваблюють до себе увагу? 

Чому так багато художників та дизайнерів використовують їх у своїх 

витворах? Можливо, тому що потенційний клієнт стовідсотково не зможе 

пройти повз них. Деякі люди (менше 1 % населення), не сприймають 

ілюзорні зображення, бо їхній мозок не здатний перетворювати плоску 

картинку у тривимірні образи. Ці люди, як правило, зазнають труднощів у 

сприйнятті технічних креслень й ілюстрацій тривимірних фігур у книгах. 

Інші можуть побачити, що з картиною "щось неправильно", але вони не 

розуміють, чому утворився «зоровий» обман [1–5]. 

Розуміння візуальних парадоксів є саме той вигляд творчого 

потенціалу, яким володіють найкращі математики, учені й художники.  

Тільки самостійно спробуючи малювати ілюзорні картини, людина 

зможе оцінити усі тонкощі, що необхідні для створення подібних видів 

«зорового» обману. Дуже часто природа ілюзій накладає власні обмеження, 

нав’язуючи свою "логіку" дизайнерам. У підсумку, винахідливість 

художника або дизайнера відіграє важливу роль у створенні такої картини. 

Існує дуже багато класифікацій ілюзій та зорових обманів. 

Використовуючи [1–3], ознайомитися з теорією побудови ілюзорних 

зображень і питаннями класифікацій ілюзій. 

Існує інший клас зображень, у сприйнятті кольору елементів яких 

свідомість людини вносить свої корективи (рис. 2.1). В результаті 

спостерігач неправильно визначає колір деяких елементів даної ілюстрації. 

 

2.4. Порядок виконання роботи 

1. Використовуючи обрані приклади ілюзій та зорових перекручувань 

(наприклад, рис. 2.2), створити три власних рекламних рисунка (наприклад, 

рис. 2.3). Дати пояснення створеним прикладам. 
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Рисунок 2.1 – Приклад ілюзорного зображення 

 

 

 

Рисунок 2.2. – Приклад ілюзорного обертання зображення 
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Рисунок 2.3. – Приклад реклами, що використовує ефект ілюзії 

 

2. Уважно розгляньте рис. 2.1. Визначте очима, який з еліпсів є більш 

темним? Чому ви так вважаєте? Давайте перевіримо! Для цього (наприклад) 

завантажте зображення у будь–який редактор. Можна в Paint. Візьміть 

піпеткою пробу одного з еліпсів та намалюйте цим кольором окружність. 

Розділіть її приблизно навпіл. Пофарбуйте, використовуючи заливку, цим 

кольором половину намальованою кола. Потім піпеткою візьміть пробу і 

виконайте те ж саме, вже цим кольором,  з другою половиною окружності. 

Порівняйте. Що скажете? Поясніть побачене. 
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3. Уважно розгляньте рис. 2.4. Визначте очима, який квадрат – А чи 

В світліше? Повторіть процедуру порівняння кольорів у редакторі. Поясніть 

побачене. Зверніть увагу, що якщо в рис. 2.3 ви досліджували кольоровий 

елемент, то тут – ахроматичний. Отже, колір тут ні до чого? Зробіть 

висновки. 

 

Рисунок 2.4 – Приклад ілюзорного зображення 

 

4. Уважно розгляньте рис. 2.5. Визначте очима кольори середніх 

плиток кубика.  

 

 

Рисунок 2.5 – Приклад ілюзорного зображення 
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Повторіть процедуру порівняння кольорів у редакторі. Поясніть побачене. 

А чи можна все ж таки очима правильно визначити подібність чи 

відмінність кольорів? Подивіться на рис. 2.6. Поясніть побачене. 

5. Створіть власну кольорову ілюстрацію схожого типу (бажано з 

рекламним напрямом). Опишіть та поясніть ідею. 

6. Сформулюйте висновки для п.п. 2–5. 

7. Оформіть звіт. 

 

 

Рисунок 2.6 – Затінено колірне оточення аналізованих плиток [4] 

 

Зміст звіту 

1. Титульний аркуш з назвою роботи (дод. А).  

2. Оформлення (дод. Б). 

3. Опис роботи. 

3. Опис результатів власних експериментів. 

4. Відповіді на запитання. 

5. Висновки. 

 

Контрольні питання 

1. Поясніть, що таке зорові спотворення та їх природа? Наведіть 

декілька прикладів [5]. Наведіть приклади їх можливого використання. 
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2. Поясніть, що таке подвійні зображення та їх природа? Наведіть 

декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого використання. 

3. Чому людина може помилятися при визначенні кольорів? 

4. Поясніть, що таке ілюзії сприйняття розміру та їх природа? 

Наведіть декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого 

використання. 

5. Поясніть, що таке ілюзії співвідношення фігури і фону та їх при- 

рода? Наведіть декілька прикладів. Приведіть приклади їх можливого 

використання. 

6. Поясніть, що таке ілюзії кольору і контрасту та їх природа? 

Наведіть декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого 

використання. 

7. Поясніть, що таке ілюзії, коли фігури «здаються», та їх природа? 

Наведіть декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого викорис-

тання. 

8. Поясніть, що таке ілюзії ефекту післядії та їх природа? Наведіть 

декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого використання. 

9. Поясніть, що таке ілюзії сприйняття глибини та їх природа? 

Наведіть декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого 

використання. 

10. Поясніть, що таке ілюзії руху та їх природа? Наведіть декілька 

прикладів. Наведіть приклади їх можливого використання. 

11. Поясніть явище, коли картини (зображення) «стежать», та 

пояснить його природу? Наведіть декілька прикладів. Наведіть приклади їх 

можливого використання. 

12. Поясніть, що таке неможливі фігури та їх природа? Наведіть 

декілька прикладів їх можливого використання. 

13. Поясніть, що таке ефект перцептивної готовності. Поясніть його 

природу? Наведіть декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого 

використання. 
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14. Поясніть, що таке перевернуті картинки та їх природа? Наведіть 

декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого використання. 

15. Поясніть, що таке ілюзії розпізнавання образів, їх природа? 

Наведіть декілька прикладів. Наведіть приклади їх можливого 

використання. 

16. Поясніть, що таке стереограми та їх природа? Наведіть декілька 

прикладів. Наведіть приклади їх можливого використання. 
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Лабораторна робота 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ СУМІШЕЙ 

КОЛЬОРОВИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ЛЮДИНОЮ 

 

3.1. Мета роботи 

1. Дослідження формування колірного сприйняття у людини різними 

комбінаціями випромінювань червоного, зеленого та синього світла. 

2. Вивчення колірних відтінків світла, що проходять через різні 

кольорові фільтри. 

3. Вивчення поведінки світла як електромагнітного випромінювання 

та у вигляді пучка фотонів. 

 

3.2. Постановка задачі 

1. Зробити мультимедійне моделювання експерименту по колірному 

сприйняттю людиною сумішей кольорових випромінювань світла. 

2. Вивчити за допомогою інтерактивної симуляції закон 

проходження світла через кольорові світлофільтри. 

3. Порівняти поведінку дуальних складових світла: 

електромагнітного випромінювання та фотонів. 

 

3.3. Теоретичні основи 

У світлі останніх здобутків у галузі біофізики, метрології, 

нанометрології, мікроскопії та нанотехнології вченим вдалося, як ніколи, 

глибше поглянути на питання розуміння механізму сприйняття кольорів 

людиною. Але, незважаючи на це, й нині не вдалося створити єдиної теорії 

сприйняття кольорів живими істотами. У результаті зараз існуючі (прийняті 

вченим співтовариством) загальні принципи теорій кольору можуть бути 

поділені на три групи: 

1. Трикомпонентні теорії. Основною є теорія Юнга – Гельмгольца, 

що пояснює кольорові відчуття (за аналогією з адитивним змішуванням) як 
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результат комбінації порушень трьох рецепторних приймачів світлового 

випромінювання в сітківці ока, кожен з яких має свій максимум збудження 

в короткохвильовій (синій), середньохвильовій (зелений) і довгохвильовій 

(червоний) частинах спектру. Передбачення цієї теорії блискуче підтверди-

лися нейрофізіологічними дослідженнями будови сітківки тварин і людей в 

середині XX сторіччя. Однак ця теорія зіштовхнулася із нездоланними 

труднощами при спробах пояснити щось окрім законів змішування 

кольорів, інші факти, наприклад, особливості кольорового контрасту, або 

порогового кольоророзрізнення. 

2. Кольороопонентні теорії. Основною є теорія Е. Герінга, що 

визначає колір як результат роботи трьох колірних рецепторів, що 

працюють за  принципом опонента, коли активація і дезактивація 

рецепторів пов’язана з базисними оппонентними кольорами: червоно–

зеленим, жовто–синім та біло–чорним. Кольороопонентна теорія не 

підтвердилася при дослідженнях активності фоторецепторів, проте 

отримала свій розвиток при дослідженнях пострегінальних ланок зорової 

системи, в яких більшість нейронів функціонує саме за кольороопонентним 

принципом. 

3. Сучасні концепції колірного зору являють собою багатостадійні 

теорії, відповідно до яких колірний аналіз випромінювань здійснюється 

зоровою системою що проходить у декілька етапів або стадій. На 1-й – 

рецепторній – стадії кодується (відповідно до трикомпонентної теорії) 

число поглинених кожним фоторецептором квантів енергії; на 2-й – 

підкорковій – встановлюються опонентні співвідношення між кодами, на 

підставі чого далі (на 3-й стадії) в коркових структурах зорової системи 

визначаються хроматичні й ахроматичні характеристики світлового 

випромінювання. (Ізмайлов Ч. А.). 

Сучасна три компонентна теорія кольорового зору (найбільш 

популярна та часто використовувана) заснована на практичній основі 

фізіологічних, колориметричних та, звичайно, гістологічних дослідженнях. 
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Теорія у сучасному вигляді використовує принцип роздільного сприйняття 

квантів світла з різною довжиною хвилі (іншими словами – різним 

"кольором") в сітківці ока, з подальшим синтезом узагальнюючого 

зображення за допомогою нервової системи. Теорія дозволяє припустити 

наявність трьох, чотирьох або навіть більше типів колб, експресія яких 

управляється за допомогою генетичного апарату (і тому схильна до 

порушень внаслідок мутацій).  

 

3.4. Порядок виконання роботи 

1. Перейти за посиланням https://phet.colorado.edu/uk/simulation/color-

vision [4] (рис. 3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Сторінка завантаження мультимедійної моделі 

 

2. Завантажити та запустити мультимедійну модель для дослідження 

на власному комп’ютері або працювати з програмою on–line (рис. 3.2). 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/color-vision
https://phet.colorado.edu/uk/simulation/color-vision
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Рисунок 3.2 – Основне меню програми 

 

3. Визначите, який колір бачить людина для різних комбінацій 

червоного, зеленого та синього світла. Для цього обрати у меню 

«Змішування променів» і, змінюючи потужність світлових потоків 

повзунками напроти ліхтариків (рис. 3.3), провести дослідження з різними 

колірними потоками. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Моделювання суміші світлового потоку фотонами 
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4. За результатами спостереження заповнити таблицю 3.1. 

5. Обрати у меню «Кольоровий фільтр» (рис. 3.2) та, змінюючи 

потужність світлових потоків регуляторами під зображенням спектру 

(рис. 3.4), провести дослідження з різними колірними потоками. 

Використовуйте для експерименту промінь світла та пучки фотонів. 

 

    

 

 

Рисунок 3.4 – Варіанти експериментів 

 

6. За результатами спостереження нарисувати графіки (рис. 3.5; 

колір графіка повинен збігатися з кольором падаючого на фільтр променя). 

7. Оформити звіт.  
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Таблиця 3.1 – Результати експерименту 

 Кількість, % 
К

о
л
ір

 Червоний, 0 

Синій 0 0 25 25 0 50 25 50 50 75 0 75 25 75 50 75 100 0 100 25 100 50 100 75 100 

Зелений 0 25 0 25 50 0 50 25 50 0 75 25 75 50 75 75 0 100 25 100 50 100 75 100 100 

Сумарний                          

К
о
л
ір

 Червоний, 25 

Синій 0 0 25 25 0 50 25 50 50 75 0 75 25 75 50 75 100 0 100 25 100 50 100 75 100 

Зелений 0 25 0 25 50 0 50 25 50 0 75 25 75 50 75 75 0 100 25 100 50 100 75 100 100 

Сумарний                          

К
о
л
ір

 Червоний, 50 

Синій 0 0 25 25 0 50 25 50 50 75 0 75 25 75 50 75 100 0 100 25 100 50 100 75 100 

Зелений 0 25 0 25 50 0 50 25 50 0 75 25 75 50 75 75 0 100 25 100 50 100 75 100 100 

Сумарний                          

К
о
л
ір

 Червоний, 75 

Синій 0 0 25 25 0 50 25 50 50 75 0 75 25 75 50 75 100 0 100 25 100 50 100 75 100 

Зелений 0 25 0 25 50 0 50 25 50 0 75 25 75 50 75 75 0 100 25 100 50 100 75 100 100 

Сумарний                          

К
о

л
ір

 Червоний, 100 

Синій 0 0 25 25 0 50 25 50 50 75 0 75 25 75 50 75 100 0 100 25 100 50 100 75 100 

Зелений 0 25 0 25 50 0 50 25 50 0 75 25 75 50 75 75 0 100 25 100 50 100 75 100 100 

Сумарний                          

 

 

Рисунок 3.5 – Результат дослідження синього променя через синій світлофільтр 
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Самостійна робота 

1. Перейти за посиланням https://phet.colorado.edu/uk/simulation/ben-

ding–light [4] (рис. 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Сторінка завантаження мультимедійної моделі 

 

2. Завантажити та запустити мультимедійну модель для дослідження на 

власному комп’ютері або працювати з програмою on–line (рис. 3.7). 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Приклад експерименту з призмами 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/bending-light
https://phet.colorado.edu/uk/simulation/bending-light
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3. Досліджити заломлення світла на межі поділу двох середовищ з 

різними показниками заломлення. Подивитись, як зміна повітря на воду, скло 

змінює кут. Експериментуйте з призмами різної форми. Отримайте веселку. 

4. Пояснити, як світло заломлюється на межі розподілу двох 

середовищ. 

5. Пояснити, як призма створює веселку. 

6. Перейти за посиланням 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/legacy/blackbody–spectrum [4] (рис. 3.8). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Сторінка завантаження мультимедійної моделі 

 

7. Завантажити та запустити мультимедійну модель для дослідження на 

власному комп’ютері або працювати з програмою on–line (рис. 3.9). 

https://phet.colorado.edu/uk/simulation/legacy/blackbody-spectrum


34 
 

8. Чи відрізняється спектр абсолютно чорного тіла від сонця в 

порівнянні з видимим світлом? Дізнайтеся про спектр абсолютно чорного тіла 

для Сіріуса, сонця, лампочки, печі або землі. Відрегулюйте температуру так, 

щоб побачити довжину хвилі і інтенсивність спектра. Подивіться, який колір 

досягає піку спектральної кривої. 

9. Опишіть, що відбувається з чорним спектром тіла, коли температура 

піднімається або зменшується. 

10. Що відбувається з формою кривої та вершиною цієї кривої? 

11. Охарактеризуйте спектр чорної лампочки тіла. Чому лампочки 

нагріваються? Чи ефективні вони? 

12. Уявіть собі, побачивши два гарячих об’єкти, що світяться, один 

помаранчевим, а інший світиться синім. Котрий з них більш «гарячий»? 

13. Знайдіть зв’язок між температурою та довжиною хвилі на піку 

кривої. 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Початкова сторінка експериментів 
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Зміст звіту 

1. Титульний аркуш з назвою роботи (дод. А).  

2. Оформлення (дод. Б). 

3. Порядок виконання роботи. 

4. Опис самостійно виконаної роботи. 

5. Відповіді на запитання. 

6. Висновки. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке трикомпонентна теорія сприйняття кольору людиною? 

2. Креветка–богомол має дванадцять різних колірних рецепторів 

(людина має лише три). Опишіть будову її ока та можливість сприймати 

навколишній простір. Як ви вважаєте, які переваги порівняно з людиною має 

її система сприйняття кольору і взагалі навколишнього простору? 

3. Які недоліки має трикомпонентна теорія сприйняття кольору 

людиною? 

4. Що таке теорія опонентних кольорів у питанні сприйняття кольору 

людиною? 

5. Які недоліки має кольороопонентна теорія сприйняття кольору 

людиною? 

6. Що являють собою сучасні концепції колірного зору? 

7. Висловіть свою думку про перспективи створення єдиної теорії 

сприйняття кольору. 

8. Розкажіть, який колір бачить людина для різних комбінацій 

червоного, зеленого і синього світла. 

9. Опишіть залежність кольору світла, який може проходити через різні 

кольорові фільтри. 

10. Що таке розкладання білого світла на складові відтінки? Як це 

можна здійснити? Чому це відбувається? 
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11. Поясніть появу веселки на небі після дощу. Скільки веселок можна 

спостерігати зазвичай? Який порядок чергування кольорів (згори донизу) в 

кожній спостережуваній веселці? 
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Лабораторна робота 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ 

НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН 

 

4.1. Мета роботи 

1. Засвоєння наявності зв’язку між кольором та психоемоційним 

станом людини. 

2. Вивчення психологічних характеристик кольору. 

3. Вивчення впливу сприйняття кольору на психоемоційний стан 

людини та навпаки – впливу психоемоційного стану людини на вибір кольору. 

 

4.2. Постановка задачі 

1. Ознайомитися з психологічними характеристиками кольорів.  

2. Намалювати або знайти в Інтернеті характерні ілюстрації для 

кожного кольору. 

3. Обрати кольорові гами, що відповідають певним емоційним станам 

та відобразити їх на власних ілюстраціях за допомогою будь–якого графічного 

редактора. 

4.3. Теоретичні основи 

Сприйняття кольору – це складний процес, обумовлений не тільки 

фізичними, фізіологічними, але й психологічними факторами. За увесь 

розвиток людського зору психологічний вплив кольору удосконалювався від 

елементарного відчуття кольору до високо розвиненого почуття кольору 

сучасної людини. 

У психології під відчуттям кольору, на відміну від простого відчуття, 

розуміється складне, збагачене сприйняття кольору, коли виникають певні 

образи, а також пов’язані з ними спогади, емоції або психічні стани, тобто 

з’являються асоціації, пов’язані з кольором. 
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Емоційні асоціації можуть бути позитивними, негативними або 

нейтральними. Колір може збуджувати, крім органів зору, й інші органи 

чуття – дотик, слух, смак, нюх. Колір може викликати такі фізичні асоціації, 

як легкий, холодний, тихий, теплий, важкий та інші. 

В одному експерименті декільком піддослідним пропонувалося 

перенести на певну відстань дві групи ящиків, пофарбованих у жовтий та 

коричневий колір. Після того як ящики були перенесені, учасникам 

експерименту ставили запитання: «Яка група ящиків важче?» З них 90 % 

відповіли, що коричнева група, хоча вага ящиків була абсолютно однакова. 

Виникаючі при сприйнятті кольорів асоціації – це невласні якості 

кольору. Власні якості кольору – це  основні характеристики, такі як колірний 

тон, рівень світлотіні, насиченість. Невласні якості, що відображають тісний 

зв’язок кольору з предметом, завжди були дуже важливі для всіх видів 

мистецтва, тому що завдяки їм можна посилювати виразність та емоційний 

настрій художнього твору, простору в інтер’єрі та інше. 

Звичайно, сила і характер впливу одного кольору на різних людей 

неоднакова. Вони залежать від багатьох як об’єктивних факторів (власних 

якостей кольору, площі, фактурності кольорової поверхні, розташування в 

просторі), так і суб’єктивних (настрою, характеру, сприйнятливості людини). 

Однак численні дослідження показують, що одні й ті ж кольори та поєднання 

цих кольорів викликають у більшості людей близькі психофізіологічні реакції. 

Багато з них пояснюються об’єктивними фізичними або фізіологічними 

закономірностями. 

Просторові властивості кольору були помічені і використовувалися ще 

художниками епохи Відродження, які у своїх роботах користувалися як 

лінійною перспективою, так і повітряною або колірною. Передні плани на 

своїх полотнах вони зображували у теплих коричневих тонах, а більш далекі – 

у прохолодних, висвітлених, синьо–зелених  та навіть блакитних тонах. 

Існує так само наукове пояснення результатів неодноразово проведе-

них експериментів зі сліпими людьми, які на дотик визначають червоний колір 
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як теплий, що виходить від кольорових зразків. Якщо подивитися на шкалу 

електромагнітних випромінювань Всесвіту, то спектрально видиме ви-

промінювання, що викликає червоний колір, знаходиться на межі з «найгаря-

чішим» за температурою інфрачервоним випромінюванням. Дане «сусідство» 

пояснює, що ці випромінювання при поглинанні поверхнею виділяють більшу 

кількість тепла в порівнянні з холодним, наприклад, синім кольором. 

Крім фізично пояснюваних температурних відмінностей червоного і 

синього кольорів, в основі їх відмінностей лежать також і вікові асоціації з 

теплими та холодними предметами, а також явищами природного світу нав-

коло людини. Наприклад, червоний колір сприймається як теплий, тому що 

він асоціюється з вогнем. Синій же колір сприймається як холодний, тому що 

він асоціюється з водою, льодом, небом та викликає у нас почуття прохолоди 

і свіжості. Дані «природні» асоціації лягли в основу прийнятого в кольоро-

знавстві поділу спектрального колірного кола на теплу та холодну частини. 

Коли ми порівнюємо кольори, їх температурні якості можуть 

змінюватися з кількох причин. Наприклад, «берлінська лазур» тепліша за 

«ультрамарин». Оптимально насичені чисті кольори будуть більш холодними, 

ніж відповідні слабонасичені. Темні кольори будуть здаватися теплішими, ніж 

відповідні їм світлі. 

Явища послідовного контрасту будуть надавати «температурні» 

відтінки. Наприклад, чистий червоний колір на фіолетовому тлі буде здаватися 

теплішим того ж червоного на помаранчевому тлі. Уміння бачити відносні 

якості кольорів – зміна їх «температурності» – є прекрасною допомогою для 

створення колірних гармоній. Це ж уміння є показником вироблення 

витонченого колористичного відчуття кольору. 

Символічні значення кольорів також викликають у людей емоційні 

реакції. Тут, звичайно, більше суб’єктивних факторів. «Забарвлення», або 

оцінка емоційних асоціацій (позитивні або негативні), викликаних символікою 

кольору, залежить від віку людини, його життєвого досвіду, професії, освіти, 

національних або культурних традицій, в яких він виріс і живе та ін. Проте є 
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безліч символічних значень кольорів, які на сьогоднішній день є найбільш 

загальними для багатьох народів. Рішення колірних проблем, звичайно, 

повинно базуватися на знанні і осмисленні величезного досвіду, накопиченого 

людством в цій області. 

Для кращого розуміння того емоційного і психологічного впливу, який 

чинить на людей кожен колір, слід детально розібрати таблицю колірних 

асоціацій (табл. 4.1), яка була складена на основі досліджень фахівців в даному 

питанні (Р. Арнхейм, Г. Цойгнер, Г. Фріллінг , К. Ауер) і уважно вивчити 

властивості кожного з колірних відтінків. 

Синій колір означає глибину почуття. Він уособлює зосередженість на 

власних справах, пасивність, залученість, чутливість, сприйнятливість, 

прагнення досягти цілісності, спокою, радості, ніжності, любові і 

прихильності. 

Зміст цього кольору заспокійливо впливає на центральну нервову 

систему. Зменшується кров’яний тиск, скорочується частота пульсу, дихання. 

Тіло налаштовується на розслаблення і відновлення сил, тому потреба в цьому 

кольорі зростає в разі хвороби, занепаду сил, а також, коли з’являється 

схильність до чутливості і вразливості. Рекомендується використовувати цей 

колір у дизайні кімнат відпочинку. Людина, улюбленим кольором якого є 

синій та усі його відтінки до блакитного, є людина, що прагне до гармонії, 

спокою. Для нього важливими в житті є любов, ніжність в людських 

відносинах, прояви ніжності. Така людина дуже чутлива, ії легко образити та 

поранити. Також таку людину можна назвати відданою. Їй не притаманні 

зради, шукання, часта зміна близьких людей. Сказати, що така людина 

активна, складно, оскільки синій колір характеризує пасивність, гармонію, в 

якій немає боротьби  або різкої зміни оточення. Синій колір є символом 

спокійних вод, рівного темпераменту, жіночності, ніжності та м’якості. 

Людина, яка любить синій колір, володіє розвиненою здатністю до 

співпереживання, до емпатії, естетичним смаком, тягою до філософських 

роздумів. 



41 
 

Таблиця 4.1 – Таблиця кольорових асоціацій 

 

Колір Температура Відстань Вологість Звук 
Асоціації 

природні 

Асоціації 

емоційні 

Ч
ер

в
о
н

и
й

 

гарячий близький сухий 

гу
ч
н

и
й

 

вогонь, кров, 

мак, вино 

гнів, сором, 

активність, 

радість, любов, 

енергія 

П
о
м

ар
ан

ч
ев

и
й

 

теплий близький сухий 

гу
ч
н

и
й

 

помаранчевий, 

полум’я, осінь, 

апельсин 

веселощі, 

насолода, 

бадьорість, крик 

Ж
о
в
ти

й
 

теплий близький сухий 

д
зв

ін
к
и

й
 сонце, світло, 

лимон, 

соняшник, 

пустеля 

оптимізм, 

радість, 

піднесеність 

З
ел

ен
и

й
 

нейтральний 
невизна-

чений 

нейтраль-

ний 
сп

о
к
ій

н
и

й
 

природа, 

весна, трава, 

дерево, болото 

надія, туга, 

спокій, 

впевненість 

Б
л
ак

и
тн

и
й

 

прохолодний далекий вологий 

ти
х
и

й
 небо, 

прохолода, 

повітря, лід, 

електрика 

спокій, ніжність, 

мрія, нестійкість 

С
и

н
ій

 

холодний далекий вологий 

ти
х
и

й
 

вода, холод, 

море 

спокій, 

стабільність, 

віра, сум 

Ф
іо

л
е-

то
в
и

й
 

холодний далекий вологий 

ти
х
и

й
 

космос, бузок, 

фіалки 

гідність, 

похмурість, 

таємничість 

Б
іл

и
й

 

прохолодний близький 
нейтраль-

ний ти
х
и

й
 

молоко,  

денне світло 

чистота, 

романтизм, 

невинність, 

благородство 

С
ір

и
й

 

холодний віддаляється вологий 

ти
х
и

й
 

попіл, пил, 

срібло 

смуток, нудьга, 

пасивність, 

буденність 

Ч
о
р
н

и
й

 

холодний далекий сухий 

р
із

к
и

й
 всесвіт, ніч, 

вугілля, 

безодня 

таємничість, 

смерть, трагізм, 

незалежність,  
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Синій колір – це втілення вищих ідеалів єдності, правда і довіра, любов і 

відданість, втілення вічних цінностей, тому цей колір увічнює минуле. 

Зелений колір уособлює в собі такі якості: зосереджена увага до 

власних справ, вміння захищатися, незалежність, оригінальність суджень, 

наполегливість, самовпевненість, впертість  та самоповага. 

Зелений колір психологічно виражає волю до дії, завзятість, 

наполегливість. Тому зелений колір – це втілення твердості, постійності та, 

перш за все, опір змінам. Це свідчення постійної точки зору, консервативності. 

Також зелений колір характеризується як постійна увага до власної персони. 

«Я» знаходить високу цінність у всіх проявах самоствердження і володінні 

власністю. Останнє розглядається, перш за все, як спосіб забезпечити власну 

безпеку та самоповагу. Людина, що віддає перевагу зеленому кольору, бажає 

посилити свою впевненість у власній цінності або самостверджуючись, або 

зберігаючи прихильність власному ідеалізованому автопортрету, або 

отримуючи визнання від інших людей, захоплених його досягненнями. При 

цьому така людина шукає перевагу над іншими людьми будь–яку: фізичну, 

освітню, культурну або ж матеріальну. 

Зелений колір символізує напругу, приглушення зовнішніх 

подразників, бажання контролювати всі сфери життя. Тенденція пустити все 

«навмання», або «куди крива виведе» не прийнятна у такій поведінці. Це веде 

до скрупульозності, акуратності в ставленні до фактів та виражається у 

здатності до критичного аналізу, логічної послідовності. 

«Зелена» поведінка – це прагнення до поліпшення умов свого життя, 

турбота про здоров’я, бажання прожити довге і корисне життя або побудувати 

таку для себе і для інших. Людина, що вибирає зелений колір, найбільше хоче, 

щоб його думка перемогла, щоб його визнали як представника 

основоположних і незаперечних принципів. Тому він ставить себе на п’єдестал 

і виявляє схильність до моралізаторства та читання лекцій. 

Людина, яка відкидає зелений колір, турбується з приводу можливої 

втрати свого становища. 
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Червоний колір уособлює інтерес до навколишнього світу, активність, 

агресивність, незалежність, прагнення до постійного руху, прагнення до 

змагання, рухливість. Життєлюбність, сексуальність, прагнення до панування. 

Цей колір прискорює пульс, піднімає кров’яний тиск та збільшує 

частоту дихання. Червоний колір – це вираження життєвої сили, активності 

нервової системи і залоз внутрішньої секреції, тому він уособлює людські 

прагнення і бажання, спорт, боротьбу, заповзятливість, енергійність, прак-

тичність. Органічно, таким чином, використання цього кольору у спортивних 

костюмах провідних фірм або казино, тобто у всьому, що пов’язано з 

активністю, азартом, викидом енергії. Цей колір, навпаки, протипоказаний в 

оформленні дитячих кімнат через те, що він буде збуджувати дітей. 

Червоний колір – це непереборне бажання досягти результатів, 

домогтися успіхів, це пристрасть до всього, в чому присутня інтенсивна 

життєва активність, багатство досвіду. Червоний колір – це імпульс, воля до 

перемоги, всі форми життєвої сили, революційне перетворення суспільства. 

Таким чином, людина, що віддає перевагу червоному кольору і всім 

його відтінкам, активна емоційно та фізично і, швидше за все, знаходиться у 

відмінній фізичній формі. Усі види руху залучають його від азарту до швидкої 

їзди, він любить новаторство і натиск, має холеричний темперамент. Згадайте, 

наприклад, колір прапора Червоної Армії. Автомобілі червоного кольору, за 

даними автоінспекції, частіше за інших потрапляють в аварії, тому що їх 

господарі полюбляють швидко їздити. 

Жовтий колір означає мимовільність, безпосередність, він уособлює 

інтерес до навколишнього світу, активність, експансивність, цілеспрямова-

ність, допитливість, мінливість, оптимізм, оригінальність характеру, веселу 

натуру. 

Головна властивість жовтого кольору – це яскравість і здатність до 

випромінювання, легка бадьорість. Жовтий колір відображає необмежену 

експансивність, звільнення від пут, розрядку. Жовтий сприймається як 

джерело світла і бадьорості. Жовтий колір – це розслаблення і розширення. На 
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психологічному рівні розслаблення означає звільнення від тягот, проблем, 

тиску обставин. «Жовта» людина може бути невичерпним джерелом енергії, 

але ця енергія викидається імпульсами. Людина, що віддає перевагу жовтому, 

демонструє прагнення до звільнення та надію на щастя. Надія на щастя може 

проявлятися в незліченних формах, але вона завжди буде спрямована у 

майбутнє. Жовтий колір – рух вперед, до нового, сучасного, усього що 

розвивається. 

Відторгнення жовтого означає сум’яття душі, падіння надій. 

Відторгнутий жовтий означає спробу захистити себе від самотності та 

подальшого розчарування. 

Фіолетовий колір – суміш червоного і синього. Хоча він і є 

самостійним кольором, проте зберігає властивості синього і червоного, прагне 

об’єднати імпульсивну звитяжність червоного і м’яку поступливість синього, 

висловлюючи ідею поєднання. Це ототожнення – свого роду містичне 

єднання, високий ступінь емоційної інтимності, яка веде до такого повного 

злиття між об’єктом і суб’єктом, в ході якого все, про що мріють і чого 

бажають, має стати реальністю. До певної міри це чарівність, мрія, що стала 

фактом, чарівний стан, коли всі бажання збуваються. Тому людина, що віддає 

перевагу фіолетовому шукає «чарівних відносин». Вона не тільки хоче 

прикрасити себе, але в той же час бажає зачарувати і захоплювати інших, 

викликати у людей захоплення. 

Діти віддають перевагу фіолетовому кольору – для них світ – це все ще 

чарівний край, і їм досить потерти лампу Аладдіна. Можливо, що вчинки і 

судження їх позбавлені реалізму, і їм важко розрізняти вигадку і реальність. 

Коричневий колір має відношення до фізичного сприйняття 

організму. При фізичному нездужанні віддається перевага цьому кольору. 

Цим підкреслюється велике значення тілесної недуги і потреба в таких умовах, 

які б дозволили його позбутися. Позбавлені даху над головою і засобів до 

існування зазвичай ставлять коричневий на початку ряду. 
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Коричневий також показує, що для людини особливо важливим є 

відчуття своїх «коренів» – вогнища, будинку, людей свого роду, племені, 

сімейного затишку, безпеки. 

Неприйняття коричневого означає, що людина не відчуває жодних 

труднощів у здоров’ї, його матеріальні потреби, житло задоволені. Така 

людина рішуче відкидає «стадне почуття», тягу до взаємозалежності. Він 

вважає низьким потурати потребам свого організму. 

 

4.4. Порядок виконання роботи 

1. Використовуючи [1–4] та вільні дані Інтернету, ознайомитися з 

питаннями про психологічну характеристику кольорів: 

1) психологічна характеристика червоних кольорів; 

2) психологічна характеристика синіх кольорів; 

3) психологічна характеристика фіолетових кольорів; 

4) психологічна характеристика зелених кольорів; 

5) психологічна характеристика жовтих кольорів; 

6) психологічна характеристика коричневих кольорів; 

7) психологічна характеристика сірих кольорів; 

8) психологічна характеристика білого та чорного кольорів. 

2. Вибрати кольорові гами, що відповідають певним емоційним станам 

і відобразити їх на власних ілюстраціях (приклади категорично не для 

наслідування на рис. 4.1): 

– напруга; 

– розрядка; 

– переляк; 

– веселощі; 

– споглядання; 

– динамічний рух; 

– піднесене, духовне; 



46 
 

– невдоволення; 

– задоволення; 

– характер; 

– я най, най, най ... (я саме, саме, саме ...). 

3. Пояснити суть застосування використаного кольору. 

4. Відповісти на запитання. 

5. Оформити звіт. 

 

Зміст звіту 

1. Титульний аркуш з назвою роботи (дод. А).  

2. Оформлення (дод. Б). 

3. Опис та порядок виконання роботи. 

3. Ілюстрації та їх характеристика. 

4. Відповіді на запитання. 

5. Висновки. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Настрій (студентська робота) 
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Контрольні питання 

1. Дати психологічну характеристику червоних кольорів.  

2. Дати психологічну характеристику синіх кольорів.  

3. Дати психологічну характеристику фіолетових кольорів.  

4. Дати психологічну характеристику зелених кольорів.  

5. Дати психологічну характеристику жовтих кольорів. 

6. Дати психологічну характеристику коричневих кольорів.  

7. Дати психологічну характеристику сірих кольорів.  

8. Дати психологічну характеристику білого та чорного кольорів. 

9. Дати психологічну характеристику ілюстрації (рис. 4.2). 

10. Дати психологічну характеристику ілюстрації (рис. 4.3). 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Рисунок у фіолетових відтінках 



48 
 

 

 

Рисунок 4.3 – Рисунок у червоних відтінках 
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Лабораторна робота 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСВІДОМО 

ДОМІНУЮЧИХ КОЛЬОРІВ ЛЮДИНИ 

 

5.1. Мета роботи 

1. Засвоєння наявності зв’язку між підсвідомо домінуючими відтінками 

кольорів та психоемоційною поведінкою людини. 

2. Визначення тактики можливої поведінки та емоційного стану 

людини за перевагою певних відтінків кольорів (по Люшеру). 

 

5.2. Постановка задачі 

1. Ознайомитися з теоретичними основами вчення Люшера. 

2. Розібратися з тестом Люшера. 

3. Провести самотестування тестом Люшера та осмислити результати. 

 

5.3. Теоретичні основи 

Людина і колір пов’язані між собою природою настільки (рис. 5.1), що 

кольоротерапія (лікування кольором) наповнює життя яскравими фарбами і 

приємними емоціями навіть тоді, коли інші ліки стають неефективними. 

Велика сила закладена в кожному кольорі. І мова йде не про самонавіювання 

та психосоматику, а про серйозний вплив відтінків на організм людини. 

Сучасний вчений, швейцарський психолог Макс Люшер (1923–

1917 рр.) присвятив своє життя вивченню впливу кольору на людину і 

розробив професійну систему тестування для визначення психологічних 

особливостей людини за допомогою кольору, який згодом був названий 

колірним тестом Люшера, а основний атрибут тестування – кольорове коло 

Люшера. Цей тест визнаний світовим науковим співтовариством і сьогодні 

широко використовується на практиці при прийомі людини на відповідальну 

роботу або в медичній діагностиці. 
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Тест Люшера допоможе вам отримати об’єктивні знання про себе, свій 

характер і, що найголовніше для нас, – професійне уявлення про особисті 

колірні переваги, що серйозно впливають на професійну діяльність 

дизайнерів, поліграфістів, ілюстраторів, художників або розробників реклами.  

 

 

 

Рисунок 5.1 – Аура людини 

 

Кольорове коло Люшера [1]. Середня людина при небажаних 

ситуаціях застосовує певну, типову для нього, оборонну тактику (диявол – 1, 

змія – 2, страждалець – 3, лицар – 4). Вона застосовує також певну, типову для 

неї, цільову тактику, тому що вона думає, що таким чином створить і досягне 

бажаного для неї положення (янгол – А, павич – В, хвалько – С, фантазер – D). 

Отже, кожна людина повинна описуватися як на підставі її кращої 

оборонної тактики, так і за кращою цільовою тактикою. Це робиться за 

допомогою комбінаційних типів. Наприклад, ми комбінуємо оборонну 

тактику «незадоволений диявол – 1» з цільовою тактикою «марнославний 

хвалько – С». З цього випливає, з одного боку: жадібний хвалько – С1, а з 
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іншого боку – що провокує диявол – 1С, залежно від того, виходимо ми з 

цільової тактики «хвалько – С» або з оборонної тактики «диявол – 1». Ці 

поняття лежать в основі кольорова кола Люшера. 

Як і описані типи, кольорове коло теж має дві сторони. На передній 

стороні знаходяться цільові тактики. Він містить чотири основні типи: 

А – добрий янгол; 

В – зарозумілий павич; 

С – марнославний хвалько; 

D – повний очікувань фантазер. 

Кожному типу цільової тактики може відповідати один з трьох типів 

оборонної тактики. Отже, сторона цільової тактики містить дванадцять різних 

варіантів. 

Передня сторона кольорова кола подана на рис. 5.2.  

 

 

 

Рисунок 5.2 – Сторона цільової тактики 1 (цільова) 
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На іншій стороні розташовуються оборонні тактики: 

1 – незадоволений диявол; 

2 – вивертка змія; 

3 – страждалець; 

4 – озброєний лицар. 

Ці оборонні тактики мають по три варіанти на кожну, тобто маємо 

також дванадцять різних варіантів. Оборонні тактики подані на рис. 5.3. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Зворотна сторона оборонної тактики 2 (зворотна) 

  

Під кожним основним типом в кругу, який знаходиться всередині 

основного кола, зазначено віднесений до нього душевний стан. 

Тест Люшера [1, 2]. Ядро теоретичної концепції М. Люшера складають 

два поняття – «структура» та «функція» кольору. 

Під «структурою» кольору розуміється стійке, загальне для всіх людей, 



53 
 

незалежно від раси, культури, освітнього рівня, статі і віку, значення цього 

кольору. «Структуру» можна назвати «об’єктивною» стороною колірного 

впливу. 

Сенс кольору для конкретної людини виражається у «функції» кольору, 

тобто в характері відношення людини до кольору. У «функції» людині 

відкривається лише певна область «структури». Метафорично, можна сказати, 

що «функція» – «точка дотику» людини і кольору. Вона визначається, 

головним чином, станами і властивостями самої людини, і тому «функція» 

здатна їх відображати. Знаючи ставлення, тобто «функцію» кольору для 

людини, можна дізнатися і щось про саму людину. 

Головними структурними характеристиками кольору є 

«концентричність – ексцентричність» і «автономність – гетерономність». 

Треба відзначити, що концепція «структури» кольору М. Люшера склалася 

багато в чому завдяки впливу І. Гете і В. Кандинського, зокрема, багато чого з 

даних характеристик можна знайти в їх навчаннях про колір. 

 «Концентричність – ексцентричність» означає напрямок «руху 

кольору»: 

– від людини до центру – принцип синього – ( «будиночок равлика») – 

концентричний, доцентровий рух, що тягне людину за собою. 

Психологічно це означає спокій, задоволення, пасивність; 

– назустріч людині – принцип жовтого – протилежне йому ексцентричний, 

відцентровий рух. З ним пов’язані екстенсивний, пошук, прагнення до 

змін, незадоволеність сьогоденням і спрямованість у майбутнє. 

Синій і жовтий складають діаду, два протилежні полюси – «ексцен-

тричність» і «концентричність». 

«Автономність – гетерономність» відображає «характер» кольору, його 

«силу» і «домінування»: «автономність» означає незалежність від зовнішніх 

впливів і здатність самому впливати. За М. Люшером, ця риса властива 

червоному і зеленому, на противагу синьому і жовтому, яким властивий 

«гетерономний», тобто залежність від зовнішніх впливів. На психологічному 
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рівні «автономність» відображає самовизначення, довільність, самостійність, 

а «гетерономний» – поступливість, компроміс, покірність, уникнення. 

Кольори в тесті Люшера були підібрані таким чином, щоб могли 

одночасно проявитися обидва ці виміри. Тому, в якості «основних» Люшер 

вибрав не чисті тони, а змішані.  

Наприклад, в синьо-зеленому синій «вносить» «концентричність», а 

зелений – «автономність», що породжує відповідну структуру кольору. За 

цими якостям кольору складають пари, в яких загальна властивість 

«посилюється», а відмінності «врівноважуються», але ще й створюють 

«внутрішнє напруження». Так, червоний і зелений – «автономна» пара, 

«сильне» поєднання, що виражає досягнення, владу, домінування тощо. Разом 

з тим, зелений «стримує» червоний, обмежує його ексцентричність і 

прагнення до нових «завоювань». Червоний, в свою чергу, «торсає» зелений, 

не дозволяє йому залишатися пасивним і «самовдоволеним» і «спокушає» 

можливістю нових «володінь». 

Колірний тест складається з восьми кольорів, і тестований повинен 

розташувати кольори за бажанням. Позиція на початку ряду означає певну 

перевагу, за нею йде зона, яка також свідчить про перевагу, хоча не настільки 

явно виражену. 

За нею йде зона «байдужості», і закінчує ряд зона антипатії, або 

відкидання. 

Для позначення цих зон використовуються такі символи: 

+ (плюс) – явна перевага кольору; 

× (множення) – відносна перевага кольору; 

= (рівність) – байдужість до кольору; 

− (мінус) – відкидання кольору. 

Можна описати такі значення рангових позицій, або місць кольорів у 

восьми кольоровому ряду: 

1-е місце: найбільш бажаний колір являє собою «прагнення» до чого-небудь, 

що позначається знаком « + », і означає «основний метод», або 



55 
 

«спосіб дії» суб’єкта, який обрав цей колір. Цей колір виражає 

засоби, які суб’єкт хоче використовувати для досягнення своєї 

головної мети (наприклад, синій на першому місці трактується як 

«Основний спосіб досягнення мети є спокій»). 

2-е місце: позначається знаком « + », і в цьому випадку 

означає мету суб’єкта, як таку, (наприклад, синій 

на другому місці трактується як «Мета суб’єкта – 

умиротворення і спокій»). 

3-е и 4-е місця: позначаються знаком « × », і в цьому випадку означає 

«існуючий стан речей», вказуючи на той спосіб дії, який суб’єкт 

застосовує в даній ситуації, і який здається йому найбільш 

правильним, або вказує на актуальний стан самого суб’єкта 

(наприклад, синій на одному з цих місць, позначений знаком « × », 

трактується як «Суб’єкт знаходиться в спокійному стані або в 

ситуації, яка вимагає виваженості, спокійного дії»). 

5-е и 6-е місця: позначаються знаком « = », і означають 

«байдужість». Кольори, які стоять в цих позиціях, 

не є ні бажаними, ні відкидними, вказуючи, що 

образ дії, відповідний даними кольорам, в цей час 

здається суб’єкту недоречним і тримається в 

резерві (можливо, «до кращих часів») без 

застосування. Однак, якщо ситуація зміниться, ці 

«збережені про запас» кольори можуть почати 

відігравати свою роль в разі першої необхідності 

(синій в даній позиції трактується як «Спокій в 

даній ситуації – це не найголовніше»). 

7-е и 8-е місця: ці позиції супроводжуються знаком « − », що означає 

«відкидання». За цими позиціями можна визначити, які потреби 

людина в собі пригнічує, і який спосіб дії (за значенням 

відповідних кольорів) вона вважає для себе більш шкідливим 
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(наприклад, синій колір на одній з цих позицій трактується як 

«В даній ситуації суб’єкт не може дозволити собі спокій та 

розслаблення»). 

Колірну таблицю слід, по можливості, показувати при денному світлі, 

але не при яскравому світлі сонця. 

Необхідно дотримуватися наступних вказівок, інакше результат буде 

неточним: 

– тестований повинен дотримуватися тільки цих, випробуваних за 

багато років, колірних відтінків і не має права уявляти себе як, 

наприклад, більш світлий, більш «гарний» колір; 

– кожен колір має вибиратися окремо, ні в якому разі не можна 

вибирати два або більше кольорів одночасно, як красиву 

кольорову композицію; 

– тестований повинен вирішувати абсолютно вільно, який колір із 

запропонованих йому подобається, а який – несимпатичний, при 

цьому його не слід квапити з відповіддю або допомагати 

навідними питаннями. 

 

5.4. Порядок виконання роботи 

1. Застосування колірного кола Люшера [1] 

1.1. Розгляньте кольорове коло Люшера (рис. 5.2 та 5.3) і таблиці, 

запропоновані викладачем. Навчіться визначати типи кольорів та зовнішні 

основні сегменти А, В, С, D і 1, 2, 3, 4. 

1.2. Згадайте добре знайому людину, характер якої ви знаєте за 

власними спостереженням та з досвіду. Але це не має бути людина, яку можна 

ототожнити з нормальним типом 4 – кольоровою людиною, оскільки її не 

можна буде виділити за допомогою типової особливості. 

1.3. Візьміть колірне коло Люшера та вирішіть, який тип кольору 

найкраще підходить до цієї людини; відзначте відповідні літери 

(наприклад, А, В). 
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1.4. Визначте, який з 3-х допоміжних типів найкраще відповідає 

вашому знайомому. Щоб переконатися в правильності вибору, ви можете під 

відповідними буквами і цифрами відшукати значення цього допоміжного типу 

в таблицях. 

1.5. Позначте цифри і букви (наприклад, 3А). 

1.6. На зворотному боці колірного кола знайдіть (наприклад, під 

цифрою 3 і буквою А) зворотний бік його характеру. 

1.7. Пошукайте точне значення цього допоміжного типу в таблиці 

(наприклад, під 3А і під A3). 

1.8. Якщо знайдений на зворотному боці допоміжний тип буде неточно 

відображати людину, ви не визначите правильний тип. Тому шукайте на 

зворотному боці колірного кола основний та допоміжний типи доти, поки 

точно не співпаде відповідний допоміжний тип на іншій стороні кола. 

Сторона 1 колірного кола надає ще додаткову можливість для 

психологічної оцінки. Навпроти знайденого допоміжного типу по діагоналі 

(наприклад, страждає добрий янгол) знаходиться протилежний тип цієї 

людини (наприклад, жадібний марнославний хвалько). Протилежний тип 

вказує, які вимоги накопичуються або витісняються. 

 

2. Тестування по Люшеру [1, 2] 

Вибір за восьмиколірною таблицею заноситься на аркуш протоколу в 

верхній ряд клітин (нижній ряд клітин використовують для повторення вибору 

з восьми кольорів). 

2.1. Тестованого запитують: «Який з цих восьми кольорів Вам 

подобається найбільше?» Цифру названого кольору записують. «Який колір 

Ви поставили б на друге місце? Який на третє? Які поставите на четверте і 

п’яте місця? » Цифри кольорів записують одну за одною в тому порядку, як 

вони диктуються тестованим, наприклад: 3 1 5 4 0. 
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2.2. Запис переривають, залишаючи на рядку вільне місце. Далі 

доповнюють цей рядок у зворотному напрямку: «Який колір Вам подобається 

найменше?» 

Цифру самого несимпатичного кольору, наприклад 7, записують в кінці 

рядка: 3 1 5 4 0 7. 

Потім запитують: «Який наступний колір Вам подобається найменше? 

(скажімо, 2). Який наступний? (скажімо, 6)». Таким чином, виходить повна 

послідовність від самого симпатичного до самого несимпатичного кольору: 

3 1 5 4 0 6 2 7. 

2.3. Обидва найімпонуючіх кольори отримують знак « + » (плюс), 

друга пара, як приємні кольори –  знак « × » (множення), третя пара – байдужі 

кольори – знак « = » (рівність), обидва несимпатичні кольори – знак « − » 

(мінус). 

Наприклад: 

3 1 5 4 0 6 2 7, 

кожна пара отримує свій знак: 

+ + × × = = − −. 

У таблиці + 3 + 1 × 5 × 4 = 0 = 6 − 2 − 7. 

2.4. на початку для + 3 + 1 розкривають реєстрову таблицю на + 3 і 

зчитують значення при поєднанні + 3 + 1. Потім для × 5 × 4 розкривають 

другу реєстрову таблицю на × 5 и зчитують значення при × 5 × 4; для 

визначення « = » третьої і для визначення « − » четвертої таблиці. 

На сьомому чи восьмому місці стоїть основний колір (червоний, 

жовтий, синій або зелений), його ставлять додатково (зі знаком + !) після 

першого місця (в нашому прикладі це 2; тому утворюється додаткова 

комбінація + 3 + 2). Таким шляхом з усунутих на задній план основних 

кольорів, як і в разі психогенного розладу, вказують на незадоволене 

домагання, реконструюють первісний стан. Основні кольори позначені 

цифрами 1, 2, 3, 4. 
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Таким чином, у прикладі 3 1 5 4 0 6 2 7 з п’яти реєстрових таблиць 

отримують такі 5 оцінок: 

1) + 3 + 1; 

2) × 5 × 4; 

3) = 6 = 0; 

4) − 2 − 7; 

5) + 3 + 2. 

3. Пройдіть тест Люшера на комп’ютері [2] в дисплейному класі і 

проаналізуйте отримані результати. 

 

5.5. Матеріали 

1. 8 карток з основними кольорами Люшера. 

2. Кольорове коло Люшера (сторони 1 і 2). 

3. Таблиці. 

 

Зміст звіту 

1. Титульний аркуш з назвою роботи (дод. А).  

2. Оформлення (дод. Б). 

3. Опис та порядок виконання роботи. 

4. Власні результати тесту Люшера з коментарями: чи відповідає 

дійсності весь тест або певна його частина. 

5. Відповіді на запитання. 

6. Висновки. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке «кольорове коло Люшера»? Для чого він використовується? 

2. Дати психологічну характеристику вподобанням червоних кольорів.  

3. Дати психологічну характеристику вподобанням синіх кольорів.  

4. Дати психологічну характеристику вподобанням фіолетових 

кольорів.  
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5. Дати психологічну характеристику вподобанням зелених кольорів.  

6. Дати психологічну характеристику вподобанням жовтих кольорів.  

7. Дати психологічну характеристику вподобанням коричневих 

кольорів.  

8. Дати психологічну характеристику вподобанням білого та чорного 

кольорів.  

9. Як ви вважаєте, ваші підсвідомо–переважні кольори будуть впливати 

на вашу роботу над кольоровими ілюстраціями? Якщо так, то чи можна це 

уникнути?  
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Додаток А 

Зразок титульного аркуша звіту по лабораторній роботі 

 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

КАФЕДРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

ТА ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

 

 

 

З В І Т 

з лабораторної роботи з дисципліни 

«ТЕОРІЯ КОЛЬОРУ» 

 

 

 

Лабораторна робота 1 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРІВ ЛЮДИНОЮ 

 

 

 

 
Виконав 

ст. гр КН-818 

Іван БУЛКІН 
(число і підпис) 

(саме слово число і 

слово підпис не писати) 

Прийняв 

доц. кафедри САІТ 

Володимир АЗАРЕНКОВ 

 

 

 
Харків, 2021 
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Додаток Б 

Зміст звіту 

 

Звіт з лабораторної роботи виконується індивідуально на аркушах 

паперу формату А4 відповідно до вимог СТЗВО-ХПІ-3.01-2018. Всі звіти 

зшиваються в папку–швидкозшивач. Папка зі звітами, підписаними викла-

дачами (підпис викладача на звіті говорить про те, що робота виконана й 

зарахована) приноситься на іспит. 

Зміст звіту: 

1. Титульний аркуш (див. дод. А). 

2. Назва й мета роботи. 

3. Опис етапів виконання роботи із практичними результатами. 

Роздруківка повинна бути в кольорі. Допускається роздруківка 

рисунків на окремих аркушах або фотопапері (фотографії 

вклеюються у звіт). Посилання на рисунки й пояснення рисунків 

обов’язкові. 

4. Письмові відповіді на запитання. 

5. Висновки. 

Всі матеріали, рисунки та файли з лабораторних робіт зберігаються до 

заліку або іспиту. 
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