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УДК 004.2(075.4) 

У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення 

основ роботи з графічним редактором Corel Draw, які можуть бути  використані 

у навчально-тренувальній роботі для вироблення стійких умінь і навичок 

роботи з об’єктами векторної графіки. 

Збірник  може бути використаним вчителями, учнями, студентами та 

всіма, хто бажають вдосконалювати свої вміння та навички роботи з графічним 

редактором Corel Draw, які є необхідною умовою становлення спеціаліста в 

сфері поліграфії, Web-дизайну та комп’ютерної графіки в цілому, дають 

впевненість у знаннях і перевагу як при працевлаштуванні, так і в подальшому 

професійному зростанні.  
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

1. Забороняється вмикати комп'ютери та інші електричні прилади без 

дозволу викладача.  

2. Забороняється підключати до мережі несправну техніку або працювати з 

нею. 

3. Перед початком роботи необхідно візуально перевірити справність 

корпусу та мережевих кабелів. 

4. У випадку помічених несправностей негайно повідомити викладача. 

5. Якщо помічене коротке замикання, іскріння, дим, необхідно негайно 

вимкнути загальне живлення на розподільчому щитку. 
6. Забороняється залишати ввімкненою комп'ютерну техніку без нагляду. 

7. Забороняється приєднувати чи від’єднувати від комп'ютера периферійні 

пристрої (монітор, мишка, принтер, клавіатура та інші) без дозволу та 

нагляду викладача. 

8. Забороняється користуватись, зберігати та розпилювати поблизу 

комп'ютера легкозаймисті речовини та аерозолі.  

9. Забороняється експлуатація комп'ютерів та інших електричних пристроїв, 

коли в них попала волога або вони зберігаються в умовах підвищеної 

вологості.  

 

 

Правила поведінки для учнів в комп'ютерному класі 

 

1. Входити і знаходитись в комп'ютерному класі можна лише з дозволу 

викладача. 

2. Перебувати в комп'ютерному класі без верхнього одягу, у чистому взутті. 

3. Кожен працюючий у комп'ютерному класі має своє постійне місце. Місце 

роботи для кожного учня визначає  викладач. 

4. Учні повинні бережно ставитись до техніки, використовувати її лише за 

призначенням. 

5. Поломка техніки чи обладнання з вини учня повинна бути відшкодована 

батьками учня. 

6. На занятті учні повинні зберігати трудову дисципліну, не заважати іншим 

працювати. 



Практична робота  1 

Тема. Ознайомлення з інструментами. Створення об’єктів.  

Мета. Ознайомити з основними поняттями графічного об’єкта Corel 

Draw; сформувати навички побудови елементарних об’єктів. 

Учні повинні знати: інтерфейс програми, основні інструмети, елементи 

векторного об’єкта, способи побудови та редагування векторних об’єктів. 

Учні повинні уміти: будувати та редагувати найпростіші векторні 

об’єкти 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

Теоретичні відомості 

Запуск програми виконується за шляхом: Пуск→Программы→Corel 

Draw→Corel Draw 10. 

У векторному способі кодування геометричні фігури, криві і прямі лінії, 

що утворюють малюнок, зберігаються в пам'яті комп'ютера у вигляді 

математичних формул і геометричних абстракцій, таких як коло, квадрат, еліпс 

і подібні фігури. Щоб намалювати більш складний малюнок, застосовують 

кілька простих фігур.  

Будь-яке зображення у векторному форматі складається з безлічі 

складових частин, які можна редагувати незалежно друг від друга. Ці частини 

називаються об'єктами.  Для кожного об'єкта, його розміри, кривизна і місце 

розташування зберігаються у вигляді числових коефіцієнтів.   

Будь-який векторний об'єкт має ряд загальних характеристик: 

1) Кількість точок (вузлів), з'єднаних сегментами. 

2) Заливка 

3) Контур об'єкта 

У центрі вікна програми розташований малюнок листа папера, який 

називається робочою областю. Смуги прокручування дозволяють пересуватися 

по зображенню, а вимірювальні лінійки - точно позиціонувати елементи 

малюнка і вимірювати його розміри. Для роботи з кольором у правій частині 
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вікна розташована палітра кольорів. У рядку стану виводиться різна 

інформація, що істотно полегшує роботу з редактором. Основні засоби для 

роботи розташовані в панелях інструментів Toolbox (Графіка) 

 

 

Вікно програми Corel Draw 

До найпростіших геометричних об’єктів можна віднести прямокутники, 

еліпси, многокутники, спіралі, прямі і криві лінії. 

При роботі використовують такі комбінації: 

Ctrl + інструмент – для створення правильних фігур, 

Shift + інструмент – для створення фігур з центра. 

Навколо створеного об’єкта є чорні прямокутники (маркери), у центрі 

перехрестя, а у вершинах – контурні прямокутники. Ці керуючі елементи 

призначені для редагування об’єкта. 



 9 Палітра 

 

Усі кнопки 

інструментів, в яких у 

правому нижньому кутку 

знаходиться маленький 

чорний трикутник, мають 

допоміжну панель. Якщо просто клацнути мишею на такому інструменті, то 

можна вибрати його для малювання  або редагування. Якщо натиснути кнопку 

інструмента і потримати її натиснутою кілька секунд, з'явиться допоміжна 

панель для вибору іншого інструмента.  

Для створення фігури вибраним інструментом, потрібно 

“розтягнути” фігуру, утримуючи ліву кнопку миші. Для фігур можна 

замінювати параметри на панелі інструментів перед створенням. 

На малюнку зображена панелі параметрів для спіралі. 

 

Створений об’єкт буде автоматично виділеним. Для виділення раніше 

створеного об’єкта потрібно клацнути на ньому ліву кнопку миші. Щоб 

змінити колір контуру об’єкта, потрібно клацнути правою кнопкою миші 

на вибраному кольорі палітри; щоб змінити колір заливки, потрібно 

клацнути лівою кнопкою миші на вибраному кольорі палітри. Палітра 

звичайно розташована в правій частині екрана. 

інструмент  для 

створення прямокутника. 

інструмент  для створення 

еліпса. 

інструмент  для створення 

багатокутника, міліметрівки, 

спіралі. 

інструмент для створення зірок, 

стрілок та інших фігур 
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Хід роботи 

Вправа 1 

Побудувати прямокутник червоного кольору з фіолетовим контуром та 

еліпс жовтого кольору з синім контуром. 

 

 

Етапи виконання вправи: 

1) створити прямокутник: 

- обрати інструмент Прямокутник , утримуючи ЛКМ, 

протягти по уявній діагоналі прямокутника; 

 

2) зафарбувати утворений прямокутник в червоний колір: 

- натиснути ЛКМ на червоному кольорі палітри, якщо потрібно 

розширити палітру, натиснути кнопку , розташовану поряд з палітрою 

кольорів. Колір можна надавати лише виділеним об’єктам, тобто 

прямокутник має набувати вигляду:  

 

3) змінити колір контуру  прямокутника: 

- натиснути ПКМ на фіолетовому кольорі; 

4) для створення еліпса: 
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- вибрати інструмент Еліпс , протягнути по уявній діагоналі 

описаного навколо еліпса прямокутника; 

5) для зміни кольору еліпса та його контуру виконати дії, аналогічні п. 

2, 3. 

Вправа 2 

Побудувати прямокутник зеленого кольору з чорним контуром та еліпс 

блакитного кольору з синім контуром. 

Вказівка: правильні фігури утворюються, якщо їх створювати, 

утримуючи клавішу Ctrl. 

Вправа 3 

Побудувати прямокутник та еліпс довільного кольору, виконуючи 

розтягування фігури з центру симетрії. 

Вказівка:  створювати фігури, утримуючи клавіші Ctrl+Shift. 

Вправа 4 

Побудувати зображені об’єкти: 

 

Етапи виконання вправи: 

обрати інструмент Многоугольник . Утримуючи ЛКМ, 

протягти по уявній діагоналі описаного навколо фігури  прямокутника; 

1) обрати кількість сторін многокутника: 

- 2 ЛКМ на піктограмі многокутника в ПІ та обрати у вікні 

кількість сторін многокутника; 

2) обрати вигляд многокутника: 

- вибрати у вікні необхідний вигляд: 



 13 

 полігон (многокутник); 

 зірка; 

 багатокутна зірка. 

Вказівка:  при створенні фігури з’являються точки, натиснувши на які 

ЛКМ і потягнувши, можна змінити форму фігури: 

3) зафарбувати утворені фігури в різні кольори. 

Вправа 5 

Побудувати зображені об’єкти: 

 

 

1) вибрати інструмент Спіраль ; створити фігуру, 

протягнувши, утримуючи ЛКМ по уявній діагоналі описаного навколо 

прямокутника; 

Вказівка:  для зміни вигляду контуру побудованої 

спіралі клацнути 2 ЛКМ на інструменті Контур на 

панелі властивостей, у вікні Контурне перо обрати 

необхідні колір, ширину та стиль. 
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Вправа 6 

Побудувати зображені об’єкти: 

 

 

1) вибрати інструмент Міліметрівка ; створити фігуру, 

протягнувши, утримуючи ЛКМ по уявній діагоналі прямокутника; 

Вказівки:  

- кількість клітинок по горизонталі та вертикалі можна змінити на 

панелі інструментів перед створенням фігури; 

- для обертання об’єкта клацнути ЛКМ на виділеному об’єкті або 2 

ЛКМ на невиділеному, зображення набуває вигляду:  

 

Обертання виконується при утриманні ЛКМ в одній з кутових позначок. 

Завдання 

Виконати самостійно запропонований малюнок.  
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Контрольні запитання 

1. Як зберігаються в пам'яті комп'ютера векторні малюнки? 

2. Як можна намалювати складний малюнок? 

3.  Які характеристики мають векторні об’єкти? 

4. Яке призначення вимірювальні лінійок? 

5. Як створити правильних фігуру? 

6. Як створити фігуру з центра? 

7. Яке призначення чорний трикутник на кнопках інструментів? 

8. Як виділити створений об’єкт? 

9. Як змінити колір контуру об’єкта? 

10. Як змінити колір заливки об’єкта? 



Практична робота  2 

 

Тема. Редагування об’єктів. Перетворення фігур. Зміна форми фігури. 

Мета. Ознайомити з принципами редагування графічних об’єктів в 

графічному  редакторі Corel Draw; сформувати навички редагування 

елементарних об’єктів. Виховувати культуру спілкування. 

Учні повинні знати: способи побудови та редагування найпростіших 

векторних об’єктів, групування об’єктів 

Учні повинні уміти: будувати найпростіші векторні об’єкти, змінювати 

їх форму, групувати та рогруповувати об’єкти, змінювати форму стандартних 

об’єктів. 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

Теоретичні відомості 

При створенні зображення в програмі Corel Draw зазвичай не одразу 

можна надати потрібну форму створюваним об’єктам. Надання об’єктам іншої 

називається редагуванням об’єкта.  Для редагування об’єкта (або групи 

об’єктів) його потрібно спочатку  виділити. 

Виділення об'єктів  

Щоб виділити будь-який об'єкт, треба вибрати інструмент "Вказівник" 

 і клацнути мишею на цьому об'єкті або на його контурі. 

Для виділення всіх об'єктів треба двічі клацнути мишею на кнопці 

"Вказівник".  

Щоб виділити групу об’єктів,  потрібно спочатку виділити перший об'єкт. 

Після цього натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, виділити інші об'єкти, 

клацаючи мишею послідовно на контурі кожного об'єкта.  

Об'єкти можна виділити, обвівши їх рамкою виділення: підвести 

покажчик миші до місця, яке розташоване вище і лівіше об'єкта або об'єктів, що 

потрібно виділити. Натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, 

пересунути мишу. Об'єкти, які повністю опинилися всередині пунктирного 

прямокутника, будуть виділені. Якщо під час виділення тримати натиснутої 
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клавішу Alt, то виділені будуть також ті об’єкти, які частково потрапили в 

рамку виділення.  

При створенні нового об’єкта маркери виділення з’являються 

автоматично.  

Після виділення декількох об'єктів з ними можна працювати, начебто 

вони є одним єдиним об'єктом.  

Копіювання об’єктів 

Виділений об'єкт можна скопіювати, натиснувши клавішу "Плюс", 

розташовану поруч з цифровим блоком клавіатури. Копія об'єкта буде точно 

збігатися з вихідним об'єктом, або знаходитися трохи осторонь, у залежності 

від настроювання редактора.  

Іншим способом копіювання, видалення і переміщення об'єктів є 

використання буфера обміну Windows з допомогою кнопок на стандартній 

панелі інструментів. 

Зміна взаємного розташування об'єктів  

Порядок накладання об’єктів визначається порядком створення: в самому 

низу завжди знаходиться об'єкт, що створювався першим. Але послідовність 

розташування виділеного об'єкту можна змінювати: 

Shift + Page Up – поверх всіх інших об'єктів; 

Shift + Page Down – знизу  всіх інших об'єктів; 

Ctrl + Page Up  - переміщає об'єкт наверх на один об'єкт; 

Ctrl + Page Down - переміщає на один об'єкт униз.  

Усі дії по зміні порядку накладення об'єктів можна виконати за 

допомогою команд меню Монтаж/Порядок або за допомогою команди Порядок 

у контекстному меню об’єкта. 

У процесі створення малюнків доводиться розташовувати об'єкти по 

одній чи лінії на рівній відстані друг щодо друга. В графічному редакторі 

CorelDRAW 10 існують спеціальні засоби, що істотно полегшують взаємне 

Вирівнювання і 

розташування 
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вирівнювання об'єктів з використанням кнопки "Вирівнювання і розташування" 

панелі властивостей.  

В діалоговому вікні для настроювання вирівнювання об'єктів можна 

встановити потрібне розташування об’єктів відносно один одного або відносно 

сторінки.  

 

 

Об'єднання об'єктів у групи (групування) 

Для постійної роботи з декількома об'єктами, як з одним, ці об'єкти 

поєднуються в групу натисканням кнопки “Групування” на панелі 

властивостей. 

Розгрупувати об'єкти можна, натиснувши кнопку "Розгрупування" панелі 

властивостей.  

Групування 

Кнопки розгрупування 

об’єктів 
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Трансформація об'єктів  

Зміна розміру. Змінити розмір об’єкта можна, перетягнувши чорні 

маркери виділення, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. Якщо 

перетягувати за кутові маркери, то об'єкт буде збільшений із збереженням 

пропорцій. Якщо в процесі зміни розміру об'єкта утримувати клавішу Shift, то 

зміна розміру буде відбуватися щодо центра об'єкта. Для зміни розміру об'єкта 

тільки по чи горизонталі тільки по вертикалі варто виконати аналогічні дії з 

маркерами виділення, розташованими посередині сторін рамки, що обрамляє 

об’єкт. Якщо зменшувати розмір об'єкта до нуля, і, не зупиняючи, пересувати 

мишу далі, через межу об'єкта, як би вивертаючи його, то можна одержати 

дзеркальне відображення об'єкта. Щоб при дзеркальному відображенні 

зберегти розміри вихідного об'єкта, потрібно при цьому утримувати клавішу 

Ctrl. При натиснутій клавіші Ctrl масштабування  відбувається з дискретним 

кроком у 100%.  

Перекіс об'єктів. Це 

перетворення, при якому одна зі 

сторін об'єкта залишається на місці, а 

протилежна сторона переміщається. 

Можливий перекіс як у 

горизонтальному, так і у 

вертикальному напрямку.  

Поворот об’єкта.  

Щоб повернути виділений об’єкт, на ньому потрібно ще раз клацнути 

лівою кнопкою миші. При цьому маркери зміняться на стрілки. Центр 

обертання позначений символом  у центрі об'єкта. Для повороту 

використовуються стрілки повороту розташовані по кутах об'єкта. Для 

повороту об’єкта треба перемістити покажчик миші, утримуючи натиснутою 

ліву кнопку на стрілці. Якщо при повороті натиснути й утримувати клавішу 

Маркер 

виділення 

Центр фігури 
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Ctrl, то поворот буде виконуватися на кут, кратний п'ятнадцятьом градусам. 

Для більш складного повороту можна змінити розташування центра обертання, 

перетягнувши його за допомогою миші в інше місце.  

Зміна форми стандартних об'єктів. Заокруглення кутів прямокутника, 

створення дуг і секторів з еліпсів. Можна також довільно змінювати форму 

кривих ліній, змінювати форму багатокутників і інших фігур. Як у будь-якому 

редакторі векторної графіки, об'єкти CorelDRAW 10 складаються з вузлів і 

сегментів, що з'єднують ці вузли.  

Зміна форми об'єктів, в основному, пов'язана зі зміною взаємного 

розташування і кількості вузлів, а також кривизни сегментів. У залежності від 

способу редагування, об'єкти в редакторі можна розділити на дві групи. 

Редагування прямокутника. Для округлення кутів потрібно підвести 

покажчик миші до одного з вузлів, розташованих у вершинах прямокутника і 

відзначених маленькими рамками. Покажчик прийме інший вигляд. Якщо 

перемістити вузол,  утримуючи ліву кнопку миші,  кожний з вузлів роздвоїться 

і кути заокругляться. 

З прямокутника можна створити і несиметричну фігуру, по-різному 

змінюючи кривизну кутів.  

Параметри 

кривизни вершин 

прямокутника 

Кнопка 

“Округлення 

кутів разом” 
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Відтиснувши кнопку “Округлювати кути разом” (малюнок на ній 

зміниться на відкритий замок) у правій частині панелі властивостей, можна 

вказувати незалежну кривизну вузлів.  

   

Редагування еліпса. Покажчик миші приймає інший вид, якщо  підвести 

його до вузла, розташованого в верхній частині еліпса.  

Якщо натиснути ліву кнопку миші, і, не відпускаючи її, пересувати мишу, 

не виводячи покажчик миші за границю еліпса, то замість одного вузла 

з'являться два, причому один почне пересуватися разом з мишею. Обидва вузли 

будуть з'єднані з центром еліпса. Коли відпустити кнопку миші,  з еліпса вийде 

сектор. 

 

 

Якщо покажчик миші буде перебувати за межами еліпса, то утвориться 

дуга.  

 

Редагування багатокутників. Зміна форми відбувається перетягуванням 

вузлів. Можна змінювати кількість вершин багатокутників, перетворювати їх у 

зірки і назад. Можна додавати вузли в контур, двічі клацнувши мишею на одній 

зі сторін багатокутника, приблизно посередині між вузлами, використовуючи 

інструмент “Форма”. На місці щиглика, а також в аналогічному місці на всіх 
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інших сторонах , з'являться нові вузли. Якщо двічі клацнути на вузлі, він 

знищиться. 

 

 

Редагування автофігур. При виділенні більшості автофігур видно один 

чи кілька ромбиків, розташованих у різних частинах об'єктів. Переміщуючи їх 

за допомогою миші, можна змінювати форму автофігури.  Крім зміни форми, 

можна змінити розмір автофігури, виконати перекіс або поворот. 

 

Хід роботи 

Вправа 1 

Побудувати зображення. 

Вказівка. Спочатку побудувати стандартні фігури, потім з допомогою 

перетягання вузлів змінити форму. 

Інструмент 

“Форма” 
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Вправа 2 

Побудувати зображення. 

Вказівка. Фігури утворені з многокутника. Спочатку будується 

мнокогутник з потрібною кількістю сторін. Потім з допомогою інструмента 

Форма додаються нові вузли. Перетяганням вузлів змінюється форма. 

 

 

Вправа 3  

Побудувати зображення. 
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Контрольні запитання 

 

1. Як можна виділити об'єкт? 

2. Що таке рамка виділення? 

3. Як можна скопіювати об’єкт? 

4. Як визначається порядок накладання об’єктів? 

5. Як отримати дзеркальне відображення об'єкта? 

6. Як змістити центр, навколо якого обертається об’єкт? 

7. Як заокруглити кути прямокутника? 

8. Як створити з еліпса дугу і сектор? 

9. Як з прямокутника створити несиметричну фігуру? 



Практична робота  3 

 

Тема. Малювання ліній і кривих. Перетворення стандартних фігур в 

криві. Редагування кривих. Використання інструмента Живопис.  

Мета. Ознайомити з; сформувати навички редагування елементарних 

об’єктів. Сформувати навички роботи з інструментом Живопис. Виховувати 

культуру спілкування. 

Учні повинні знати: принципи редагування ліній в графічному  

редакторі Corel Draw, використання стилів інструменту Живопис. 

Учні повинні уміти: редагувати лінії в графічному  редакторі Corel 

Draw, використовувати стилів інструменту Живопис. 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

Теоретичні відомості 

Побудова найпростіших ліній здійснюється  інструментом Вільна рука 

для побудови лінії в режимі довільних кривих. Помістивши покажчик миші на 

робоче поле (при цьому він зміниться на хрест із лінією),  натиснувши ліву 

кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістивши мишу, можна намалювати 

криву довільної форми. Практично ця процедура не відрізняється від 

традиційного  малювання або креслення, у якому замість олівця застосовується 

миша.  

 

Побудова прямої лінії – встановити покажчик миші на вільне місце, 

клацнути лівою кнопкою миші на початку лінії, відпустити кнопку. 

Перемістити мишу до кінця відрізка, ще раз клацнути лівою кнопкою. При 

Інструмент “Вільна 

рука” 

Інструмент “Розтягнути” 

(Інструмент “Без’є”) 
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переміщенні миші на екрані з'явиться відрізок, розмір і напрямок якого будуть 

мінятися разом з пересуванням миші. Щоб намалювати строго вертикальну чи 

горизонтальну лінію, під час малювання варто натиснути і тримати натиснутої 

клавішу Ctrl, у цьому випадку відрізок у процесі малювання буде повертатися з 

дискретним кроком у п'ятнадцять градусів.  

Побудова ламаної лінії – кінцеву точку кожного відрізка відзначати не 

одинарним, а подвійним щигликом миші, а в останній точці один раз клацнути 

мишею. Якщо підвести покажчик миші до кінця тільки що створеної ламаної, 

покажчик зміниться на хрест зі стрілкою. Це означає, що при малюванні буде 

продовжене створення попереднього об'єкта, а не створюватися новий об'єкт. 

Якщо розірвати лінію, то буде створено кілька об'єктів.  

Побудова кривих Без’є. Вибрати Інструмент Без’є, встановити 

вказівник миші на робоче поле, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, 

пересунути мишу. На екрані з'явиться пунктирна лінія, довжина і напрямок якої 

міняється з пересуванням миші. Ця пунктирна лінія називається маніпулятором 

кривизни, що визначає ступінь кривизни кривої в точці. Відпустити кнопку 

миші і пересунути мишу, після чого знову натиснути кнопку миші й 

утримувати її. З'явиться друга пунктирна лінія. Не відпускаючи кнопки, 

посунути мишу, при цьому буде мінятися зовнішній вигляд кривої при зміні 

напрямку і розміру пунктирної лінії. Якщо відпустити кнопку миші, то 

малювання ділянки кривої буде закінчено.  

Клацнути мишею на вільному місці. Кінець кривої буде з'єднаний лінією 

з новим вузлом. Якщо ще раз клацнути 

на вільному місці, то буде намальована 

пряма лінія, тому що не вказана 

кривизна у вузлах. Якщо пересунути 

мишу, натиснути кнопку миші, і, 

утримуючи її, налаштувати маніпулятор 

кривизни, то після відпускання кнопки 

миші  додасться ще одна ділянка кривої. 
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Якщо клацнути мишею в точці, у якій було почато малювання, вийде замкнена 

фігура.  

Так можна намалювати довільну фігуру, що складається з безлічі різних 

ліній.  

Іноді виникає потреба зміни форми автофігур та стандартних фігур. При 

цьому автофігури, еліпси, прямокутники й інші стандартні фігури повинні бути 

попередньо перетворені в криву лінію. Для цього потрібно клацнути на контурі 

правою кнопкою миші і вибрати команду  “Перетворити в криву”. Після цього 

можна переміщувати утворені вузли і змінювати форму. 

 

 

   

 

Інструмент Живопис використовується для 

створення різноманітних зображень. Вибравши 

інструмент, користувач проводить лінію, після 

чого програма “розкидає” зображення вздовж неї 

або надає їй ефект малювання пером.  

Інструмент 

“Живопис” 
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На панелі параметрів інструмента вибирається стиль інструмента: Заготовка, 

Кисть, Розпилювач, Каліграфія, З нажимом. Для кожного інструмента доступна 

панель параметрів, яка дає змогу деталізувати стиль кожного інструмента.  

Стиль Заготовка та зображення, створені цим інструментом з різними 

параметрами. 

  

Стиль Кисть та зображення, створені цим інструментом з різними 

параметрами. 

Заготовка 

Параметри 

згладжування 

Товщина 

контуру 

Вибір 

типу 

штриха 

Кисть Тип 

штриха 
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Стиль Розпилювач та зображення, створені цим інструментом з різними 

параметрами. 

 

Стиль Каліграфія та зображення, створені цим інструментом з різними 

параметрами. 

 

Каліграфія Кут 

повороту 

пера 

Розпилюва

ч 
Тип 

розкиданн

я  

Тип 

малюнка 

Визначенн

я кута 

повороту 

Вікно додаткових 

параметрів 
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Стиль З нажимом та зображення, створене цим інструментом. 

 

Хід роботи 

Вправа 1 

Побудувати зображення, використовуючи інструменти Спіраль, Вільна 

рука, інструмент Без’є. 

 

 

Вправа 2 

Побудувати зображення, 

використовуючи інструменти Еліпс, 

копіювання та обертання об’єктів. 

Вказівка. Для створення верхньої частини 

малюнка перетворити еліпс у криву лінію, 

додати нові вузли та переміcтити їх. Нижня 

частина утворена копіюванням верхньої. 

 

З нажимом 
Параметри 

згладжування та  

товщина контуру 
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Вправа 3 

Побудувати зображення, використовуючи інструмент та Живопис, 

змінюючи його стиль та параметри. 
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Вправа 4 

Побудувати зображення, використовуючи інструменти Еліпс та Живопис, 

змінюючи їх стиль та параметри.  

 

 

Контрольні запитання 

 

Який інструмент використовується для побудови найпростіших ліній?  

Як побудувати пряму лінію? 

Як побудувати ламану лінію?  

Можна змінити форму стандартної фігури або автофігури? 

Для чого використовується інструмент Живопис? 

Які є стилі інструмента Живопис? 



Практична робота 4 

 

Тема. Використання інструменту Контур.  

Мета.  Сформувати навички роботи з  інструментом  Контур  та 

використання його меню. 

Учні повинні знати: призначення інструменту Контур, його меню. 

Учні повинні уміти: редагувати контури об’єктів 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

 

Теоретичні відомості 

Іноді виникає потреба в зміні товщини контуру об’єкта. Якщо натиснути 

кнопку Контур на панелі інструментів Графіка,  з'явиться допоміжна панель 

інструментів, призначених для установки різних атрибутів контуру об'єкта.  

 

Якщо натиснути кнопку для видалення контуру, то контур об'єкта буде 

вилучена, тобто його товщина стане рівною нулю. Натискаючи кнопки зміни 

товщини контуру можна встановити різну товщину контуру. 

Кнопка для відкриття 

вікна налаштування 

параметрів контуру 

Кнопка для 

відкриття 

діалогового вікна 

вибору кольору 

Кнопка для 

видалення 

контуру 

Кнопки вибору 

товщини 

контуру 

Кнопка для відкриття 

вікна “Докер кольору” 
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Щоб встановити товщину контуру більш точно, можна скористатись 

діалоговим вікном Контурная ручка, натиснувши кнопку для відкриття вікна 

налаштування параметрів контуру. 

 

 

 

У цьому діалозі можна установити різні характеристики контуру, у тому 

числі і його товщину. У полі Ширина розташовано число, що означає товщину 
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контуру. Поруч, у розкривному списку вибираються одиниці виміру. У поле 

Цвет можна встановити колір контуру, вибравши його з палітри. 

В списку Стиль вибирається стиль контуру: неперервний,  

переривчастий, пунктирний, штрих-пунктирний чи інший. Перемикачі Углы і 

Шапка линий дозволяють вибрати один з варіантів кутів і закінчення ліній. 

Прапорець За заполнением розташовує контур під заливкою. Якщо ж він не 

встановлений, контур буде розташований над заливкою. При розташуванні під 

заливкою половину контуру не видний. Такий контур часто застосовується при 

роботі з текстом. Якщо встановлений прапорець Масштаб изображения, то 

при зміні розмірів об'єкта пропорційно буде мінятися і товщина контуру. У 

іншому випадку товщина контуру залишиться незмінною при збільшенні і 

зменшенні об'єкта. У групі полів Стрелки  вибираються стрілки, що 

розташуються на початку і кінці лінії. У випадку, якщо контур об'єкта 

замкнутий, стрілки не розташовуються. Група полів Калиграфия визначає 

нахил і форму пера, який формує контур. Ця можливість залишилася від старих 

версій і зараз практично не використовується, а при необхідності створення 

каліграфічного контуру використовується художнє перо.   

 

 

 

Приклад розташування контура перед 

заливкою і перед заливкою. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дія прапорця Масштаб изображения, 

то при зміні розмірів об'єкта  
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Хід роботи 

Вправа 1 

Використавши інструмент для створення ліній та змінивши параметри 

створених ліній, створити зображення. 

Вказівка. Якщо при завершенні створення лінії кінцеву точку з’єднати з 

початковою, то контур замкнеться і до нього можна застосувати заливку. 

 

  

 

 

Вправа 2 

Використавши інструмент для створення ліній та змінивши параметри 

створених ліній, створити зображення.  

Підказка. При створенні зображення можна “Обвести” растрове 

зображення, виділивши основні лінії. 

 

Лінії з різними параметрами  
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Контрольні запитання 

1. Для чого використовується кнопка Контур? 

2. Як точно встановити товщину контура? 

3. Що відноситься до характеристик контура? 

4. Що можна змінити на вкладці Стиль? 

5. Для чого використовується прапорець За заполнением? 

6. Для чого використовується  прапорець Масштаб изображения? 

7. Що можна вибрати  в групі полів Стрелки? 

8. Як замкнути контур? 



Практична робота  5 

 

Тема. Комбінування об’єктів. 

Мета. Сформувати навички комбінування об’єктів, навчити створювати 

зображення методом комбінування. 

Учні повинні знати: команди формування об’єкту з кількох інших. 

Учні повинні уміти: створювати зображення методом комбінування. 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

 

Теоретичні відомості 

Є кілька команд формування об'єктів з декількох інших. Bcі операції 

виконуються за допомогою кнопок, розташованих у панелі властивостей. 

Необхідно виділити об'єкти, над якими потрібно виконати операцію 

формування, після чого натиснути відповідну кнопку.  

 

Зварка - усі внутрішні елементи 

видаляються, і новий об'єкт повторює тільки 

зовнішні контури об'єднаних об'єктів. 

Заливання нового об'єкта залежить від 

способу виділення: якщо виділяти об'єкти 

рамкою виділення, то заливання буде взяте з 

нижнього об'єкта; якщо виділили останній 

об'єкт, клацнувши на ньому мишею при 

натиснутій клавіші Shift, то заливання буде 

взяте з останнього виділеного об'єкта. 
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Обрізка – з вихідних об'єктів 

вирізуються області, що перекриваються. 

Якщо для виділення використовувалась 

рамкою виділення, то обрізаний буде нижній 

об'єкт. Якщо послідовно виділяти об'єкти, то 

обрізаний буде останній виділений об'єкт.   
 

Перетин – буде створений новий об'єкт, 

що включає в себе область, загальну для усіх 

виділених об'єктів. Якщо при виділенні 

користалися пунктирною рамкою, то 

заливання нового об'єкта буде аналогічна 

заливанню нижнього об'єкта. Якщо 

послідовно виділяти об'єкти, то буде узяте 

заливання останнього виділеного об'єкта. 

Вихідні об'єкти залишаються без змін. 

 
 

Спрощення – від вихідних об’єктів 

залишаються тільки видимі частини. 

 

  

Віднімання нижніх – залишається та 

частина верхнього об’єкта, яка не має 

перетину з нижніми. 

 
 

 

Віднімання верхніх – залишається та 

частина нижнього, об’єкта, яка не має 

перетину з верхніми. 
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 За допомогою описаних вище операцій можна створювати нові об'єкти 

видаляти чи непотрібні частини з об'єктів. Можна створювати об'єкти складної 

геометричної форми на основі простих об'єктів.  

 

Хід роботи 

Вправа 1 

Побудувати зображення. 

Вказівка. Фігури утворені з “міліметровки”. Спочатку будується 

міліметровка з потрібною кількістю сторін. Потім фігура розгруповується на 

окремі прямокутники, яким надається потрібна форма.  
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Вправа 2 

Побудувати зображення. 

Вказівка. Фігури утворені з спіралі на два оберти. Використовувалась 

також операції копіювання, переміщення та відображення. 

 

 

Вправа 3 

Побудувати зображення. 

Вказівка. Фігури утворені з використанням інструменту Живопис 

(Заготовка, Кисть). Використовувалась також операції копіювання, 

переміщення та відображення. 
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Вправа 4 

Побудувати зображення. 

Вказівка. Зображення можна створити, використовуючи операції 

комбінування об’єктів. 

 

Контрольні запитання 

1. Для чого використовуються операції комбінування об’єктів? 

2. В чому полягає дія команди Зварка? 

3. В чому полягає дія команди Перетин? 

4. В чому полягає дія команди Обрізка? 



 

Практична робота 6 

 

Тема. Використання заливки. 

Мета.  Сформувати навички заливання об’єктів, навчити створювати 

різні види заливок. 

Учні повинні знати: типи заливок, параметри інструменту Заливка. 

Учні повинні уміти: викристовувати різні типи заливок. 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

 

Теоретичні відомості 

 

Однорідна заливка. Найпростішим способом заливки об'єкта є 

використання палітри, розташованої в правій частині вікна CorelDRAW 10. 

Таким способом можна зафарбувати об'єкт однорідним кольором, обраним із 

кольорів,  палітри. Якщо потрібно використати нестандартний колір, якого 

немає в палітрі, або застосувати візерунок або перехід кольорів, то слід 

використовувати інші засоби графічного редактора. Є безліч способів 

настроювання заливок, і вибір того чи іншого способу обумовлений тільки 

уподобаннями користувача, але всі способи схожі, тому не всі вони будуть 

розглянуті однаково докладно.  
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Кнопка Заливка розташована на панелі інструментів відкриває  

допоміжну панель з інструментами, призначеними для різної заливки об'єктів.  

Кнопка Удалить заливку забирає заливку об'єкта, роблячи внутрішню 

область об'єкта прозорою. Всі інші кнопки додають різноманітні заливки.  

Найпростішою і розповсюдженою є однорідна заливка за допомогою 

одного єдиного кольору. При натисканні кнопки Однотонная заливка у 

допоміжній панелі на екрані з'явиться діалог настроювання заливка 

Однотонная заливка. Для роботи з цим діалогом варто розуміти основи 

моделей кольору. У списку, розташованому у верхній частині діалогу, 

вибирається модель кольору. Для будь-якої моделі можна вибрати колір, 

указавши співвідношення в ньому базових кольорів.  У CorelDRAW є 

можливість пошуку кольору за його назвою,  ввівши її в поле Имя. 

  

Однотонна 

заливка 

Градієнтна

заливка 

Заливка 

візерунком 

Заливка 

текстурою 

Без заливки 

Заливка 

візерунком 

Post Script 

Вікно 

докера 

кольору 

Кнопка 

Заливка 
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Поля вкладки Микшеры дозволяють змішувати кольори для одержання 

відтінків. В залежності від настроювань, вкладка може мати різний вид. 

Результат підбора кольору можна побачити в поле Новый цвет. 

 

 

Вкладка Палитры дозволяє перейти в режим роботи зі стандартними 

палітрами. Якщо малюнки створюються  для виробництва, то необхідно думати 

про те, щоб усі кольори були стандартними. Існує безліч стандартних палітр, з 

яких можна вибрати практично будь-який колір. У списку Тип вибирається 

назва палітри, з якої можна вибрати будь-який стандартний колір.  

 

Градієнтна заливка. Красивий результат можна отримати, 

використовуючи плавні переходи від одного кольору до іншого. Такі переходи 

кольору називаються градієнтними заливками. Є кілька варіантів градієнтних 

заливок: лінійна, радіальна, конічна і квадратна. 
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При натисканні кнопки Заливка Градиентом на екрані з'явиться діалог 

Градиентная заливка. У списку Тип можна вибрати необхідний варіант 

заливки.  

 

  

 

Змінюючи різні параметри у цьому вікні, можна створювати різноманітні 

переходи кольорів. 

     

 

Заливка за допомогою візерунків. Для використання в якості візерунка 

довільних растрових зображень слід встановити перемикач в положення 

Растровый. За допомогою полів додаткового настроювання заповнення можна 

істотно змінити зовнішній вигляд заливки. Змінюючи положення перемикача 

візерунка в положення Двухцветный, Полноцветный, Битовое изображение, 

зі списку доступних візерунків можна вибрати потрібний візерунок. 
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Заливка текстурою. Для заливки об'єктів CorelDRAW пропонує так 

звані процедурні текстури. Це не що інше, як зображення, створені за 

допомогою спеціальних алгоритмів і генераторів спеціальних чисел. Такі 

зображення часто нагадують деякі природні явища, такі, як хмари, мінерали, 

воду, спалахи світла, чи взагалі мають фантастичний вигляд.  

Щоб залити створену фігуру текстурою, треба вибрати кнопку Заливка 

текстурой. З'явиться діалогове вікно  Заливка текстурой, в якому зі списку  

Текстурная  библиотека можна вибрати потрібний стиль  та текстуру. В полі 

перегляду зразка з’явиться відповідний малюнок. Натискуючи кнопку 

Просмотр, можна кожен раз отримувати новий малюнок, оскільки зображення 

генерується за допомогою випадкових чисел. 

Для кожної текстури є параметри, які можна змінювати: набір 

використовуваних кольорів, щільність, м'якість, контрастність, яскравість, 

хмарність, чіткість і тому подібні. При цьому кожна текстура має свій набір 

параметрів.  
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Додаткові можливості заливки (Заливка PostScript). Заливка PostScript – це 

заливка візерунком, розроблена за допомогою спеціальної мови PostScript. 

Деякі заливки досить складні, і для їхнього промальовування на екрані 

потрібний значний час. У деяких режимах перегляду заливка PostScript не буде 

відображатися на екрані.  
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Інтерактивна заливка. Останні версії 

CorelDRAW відрізняються високим ступенем 

інтерактивності. В них з'явилися інструменти 

інтерактивної роботи з заливками. Хоча до цих 

інструментів потрібно звикнути, при умілому 

використанні вони істотно полегшать 

створення складних заливок.  

Основні інструменти інтерактивної заливки. 

Більшість керуючих елементів панелі 

властивостей при використанні інструмента 

Интерактивная заливка збігаються з 

елементами відповідних діалогів настроювання заливок. У списку, 

розташованому в панелі властивостей, вибирається потрібний малюнок або 

колір. Крім того, з'являться керуючі вектора для настроювання заливки.  

За допомогою керуючих елементів панелі властивостей і редагування векторів 

заливки, можна залити градієнтом, або текстурою PostScript. Кількість і 

розташування елементів по-різному для різних типів заливань. Можна залити 

об'єкт і однорідною заливкою, але в цьому випадку ніякого вектора заливки 

немає. При роботі з будь-яким типом заливки можна натиснути кнопку 

Редактировать заполнение  панелі властивостей і відредагувати її за 

допомогою діалогів настроювання заливок.  

 

При деяких операціях на екрані з'являється докер для 

роботи зі стилями кольорів. Щоб відкрити цей докер, 

треба вибрати команду меню Окно/Докеры/Стили 

цветов. 

В список, розташований у докері, попадають 

усі кольори, використані в документі. Двічі 

клацнувши на будь-якому кольорі зі списку, можна змінити заливку виділеного 

Інтерактивна 

заливка 

Інтерактивна 

заливка сіткою  
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об'єкта. За допомогою кнопок, розташованих у верхній частині закріплення, 

можна змінити кольори в списку. Використання кольорових стилів допоможе 

створювати ілюстрації, оформлені в єдиному колірному рішенні. Треба тільки 

додати потрібні кольори в список, після чого використовувати винятково 

кольори зі списку.  

Заливка сіткою. Це надзвичайно 

оригінальний спосіб заливки. У наступному 

прикладі сітчаста заливка  використана для 

зафарбовування попередньо створеного еліпса. Для створення заливки сіткою 

призначений інструмент Интерактивная заливка сеткой у допоміжній панелі 

інструмента Интерактивная заливка. Після його вибору всередині еліпса 

з'явиться сітка, призначена для настроювання заливки. В полях панелі 

властивостей встановити  кількість вертикальних і горизонтальних комірок 

сітки: 3 і 4. Дванадцять комірок сітки (три на чотири) будуть розташовані 

усередині еліпса. Сітку можна редагувати так само, як і будь-який об'єкт: 

видаляти і додавати вузли, змінювати їхнє місце розташування, набудовувати 

маніпулятори кривизни.  Тепер можна призначити різні кольори різним 

коміркам сітки, “перетягаючи” кольори мишею з натиснутою лівою кнопкою.  

На межі між комірками з'явиться перехід кольорів.  

Схожі дії можна виконувати з контуром об’єкта. Якщо натиснути і не 

відпускати клавішу Shift, клацати мишею послідовно на усіх вузлах сітки, 

розташованих по контурі еліпса, то будуть виділені всі периферійні вузли. 

Якщо натиснути і не відпускати клавішу Ctrl, клацнути кілька раз на кольорі в 

палітрі, то з кожним клацанням область поруч з виділеними вузлами буде 

набувати все більш густого відтінку вибраного кольору.  

Отже, виділяючи різні вузли, можна додавати в заливку різноманітні відтінки.  

 

 

 

 

Інтерактивна 

заливка 

сіткою 



 52 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Хід роботи 

Вправа 1 

Побудувати зображення, використовуючи стандартні фігури та однорідну 

і градієнтну заливки. 

. 

Вправа 2 

Побудувати зображення, використавши заливку PostScript та заливку 

текстурою. 

  



 54 

Вправа 3 

Побудувати подібне зображення, використавши заливку сіткою. 

 

Вправа 4 

Побудувати зображення. 
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Контрольні запитання 

1. Як зафарбувати об’єкт однотонною заливкою? 

2. Що являє собою градієнтна заливка? 

3. Як зафарбувати об’єкт візерунком? 

4. Яка особливість заливки текстурою? 

5. Що таке заливка PostScript? 

6. Для чого використовується інтерактивна заливка? 

7. Який принцип утворення заливки сіткою? 



Практична робота 7 

Тема. Робота з текстом. 

Мета. Ознайомити з можливостями програми Corel Draw форматування 

тексту. Навчити створювати фігурний та звичайний текст, форматувати та 

редагувати текст, розміщувати текст вздовж заданого шляху. 

Учні повинні знати: види текстових об’єктів, способи їх створення. 

Учні повинні уміти: будувати текстові об’єкти, змінювати їх форму, 

виконувати редагування та форматувння тексту, розміщувати текст вздовж 

довільної кривої. 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

 

Теоретичні відомості 

У графічному редакторі CorelDRAW існує можливість роботи з двома 

різновидами текстових об'єктів: з фігурним (Artistic) і звичайним (Paragraph) 

текстом. Фігурний текст являє собою графічний об'єкт, з яким можна 

працювати як з будь-яким іншим об'єктом. Звичайний текст являє собою масив 

тексту в рамці, вставлений у малюнок. Можна змінювати границі рамки 

звичайного чи тексту додавати їй будь-яку форму, але усередині текст буде 

розташовуватися точно так само, як і в будь-якому текстовому редакторі, 

наприклад, у Word.  

Фігурний текст використовується для введення невеликого тексту від 

одного символу до декількох слів. Звичайний текст призначений для уведення 

великих обсягів текстової інформації і часто використовується при створенні 

рекламних листівок.  

Створення фігурного тексту. Фігурний текст створюється інструментом 

Текст  на панелі інструментів. Панель властивостей змінюється і набуває 

вигляду панелі форматування текстового редактора.  

Для введення тексту потрібно встановити вказівник миші на тому місці, 

де буде введений текст. При цьому вказівник змінить вигляд. Якщо клацнути 
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мишею, з'явиться вертикальна риска – текстовий курсор, що вказує, куди буде 

вставлений наступний символ при введенні з клавіатури. На панелі 

властивостей можна вибрати параметри шрифта і ввести потрібний текст. Як 

тільки текст буде введений, з'являться маркери виділення. Після цього з 

текстом можна працювати як з будь-яким іншим об'єктом. 

CorelDRAW має 

можливості форматування 

тексту, властиві  текстовому 

редактору: вибір шрифта, його розміру і накреслення, вирівнювання тексту. 

Форматувати можна як окремі символи, так і слова або речення. Найпростіше 

виконувати форматування за допомогою панелі властивостей. Особливістю 

CorelDRAW є можливість встановлення дробового розміру шрифта, наприклад 

11,263. З фігурним текстом можна виконувати всі ті ж дії, що і з іншими 

графічними об'єктами.  

Створення звичайного текст. Перед введенням звичайного тексту 

необхідно визначити область, у якій він буде розміщений. Для цього треба 

підвести вказівник миші до 

верхнього лівого краю області, у 

якій треба помістити текст, 

натисніть ліву кнопку миші, і, не 

відпускаючи її, пересунути мишу. 

На екрані з'явиться пунктирна рамка, розміри якої міняються разом з 

пересуваннями миші. Підібравши потрібний розмір пунктирної рамки,  

відпустити кнопку миші – рамка залишиться на екрані, а на її початку з'явиться 

текстовий курсор. Вибравши у списку шрифтів панелі властивостей параметри і 

вид шрифту, можна ввести текст, який відформатований обраним способом.  

При роботі зі звичайним текстом є кілька додаткових можливостей по 

зміні формату: зменшення і збільшення відступу тексту від краю рамки; 

додавання маркерів списку до виділених абзаців; застосування  до абзацу 

ефекту буквиці.  
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Форматування і редагування текст. Відредагувати текст можна в 

спеціальному діалозі. Якщо виділити текстовий об'єкт і натиснути кнопку  

Редактировать текст   на панелі властивостей, відкриється діалог 

редагування тексту. Робота в цьому діалозі не відрізняється від роботи з 

простим текстовим редактором.  

Відформатувати текст 

можна в діалоговому вікні 

Форматировать текст, 

натиснувши кнопку 

Форматировать текст  на 

панелі властивостей. Цей 

діалог містить кілька вкладок, 

що дозволяють настроїти 

форматування символів і 

абзаців, встановити табуляцію і 

розміри колонок тексту, а 

також застосувати деякі 

текстові ефекти.  

Закінчивши 

редагування і форматування 

тексту, потрібно натиснути 

кнопку ОК у діалозі, щоб 

повернутися в основний 

режим роботи з графічним 

документом.  

Якщо замок у нижній частині діалогу натиснутий (закритий замок), то 

зміни форматування наберуть сили відразу після введення значень у поля 

діалогу. Можна змінити форматування декількох об'єктів, виділяючи їх і 
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застосовуючи різне форматування. При цьому діалог залишається відкритим. 

Щоб закрити діалог, потрібно натиснути кнопку ОК.  

На вкладці діалогу Символ можна встановлювати форматування 

символів: вибрати шрифт, його розмір і накреслення, а також 

використовуваний мовний профіль. Поля в правій частині діалогу дозволяють 

використовувати більш оригінальні способи форматування. У списках 

Подчеркивание, Зачеркивание та Надчеркивание вибирається тип ліній для 

розташування під текстом, по тексту чи над текстом відповідно. Доступне 

використання тонких і товстих, одинарних і подвійних ліній. Підкреслити 

можна як весь текст, включаючи пробіли, так і тільки слова. Можна 

використовувати кілька ліній одночасно, наприклад, розташувавши тонку 

подвійну лінію під текстом і одинарну товсту - над текстом. Натиснувши 

кнопку, розташовану правіше будь-якого списку, можна настроїти товщину і 

розташування ліній. У списку Регистр можна установити малі прописні чи всі 

прописні букви. У списку Позиция вибирається верхній і нижній індекс. Ці 

можливості є й у текстових редакторах.  

У нижній частині діалогу розташовані 

поля, за допомогою яких можна виконати 

форматування, недоступне текстовим 

редакторам. Щоб ці поля стали доступними, 

варто виділити один чи кілька символів у 

тексті. Далі ви можете задати вертикальний і горизонтальний зміщення, а також 

кут повороту для виділених символів. За допомогою повороту і зсуву окремих 

символів, а також при використанні підкреслення і надкреслення одночасно, 

можна одержати незвичайне форматування тексту, що можливо тільки в 

CorelDRAW. 

На вкладці діалогу Абзац встановлюється форматування абзаців, як у 

текстових редакторах. 

На вкладці діалогу Панели встановлюється положення й відступи 

табуляції, як у текстових редакторах. 
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Якщо створюється ілюстровану брошура за допомогою CorelDRAW, 

настроїти кількість і ширину колонок можна на вкладці діалогу форматування 

Столбцы.  

На вкладці Эффекты набудовуються ефекти буквиці і маркованого 

списку.  

У CorelDRAW є й інші засоби роботи з текстом, наприклад перевірка 

правопису і засобу автозаміни.  

Розміщення тексту уздовж кривої. 

Графічний редактор дозволяє розмістити 

фігурний текст по будь-якій заданій кривій - 

прямій чи кривій лінії, прямокутнику, еліпсу, 

зірці, багатокутнику, іншій чи букві 

текстовому рядку. Розмістити уздовж кривої 

можна тільки текст, що складається з одного 

рядка. Якщо спробувати розмістити текст, що складається з декількох рядків, 

усі переноси рядків будуть вилучені.  

Щоб розмістити текст уздовж еліпса, спочатку потрібно створити еліпс. 

Далі вибрати інструмент Текст і підвести вказівник миші до верхньої крапки 

контуру еліпса. При цьому вказівник змінить свій вид. Після щиглика мишею 

над контуром еліпса з'явиться текстовий курсор, тепер можна уводити фігурний 

текст.  

Якщо ж вам треба 

розмістити вже існуючий текст 

уздовж кривої, то варто 

скористатися трохи іншою 

методикою: намалювати криву, 

виділити фігурний текст, вибрати команду меню Текст/ Текст вдоль пути, 

указати криву. Текст буде розташований уздовж кривої.  
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Переміщення тексту. Переміщувати текст у напрямку, перпендикулярному 

кривої, в інтерактивному режимі можна в такий спосіб. Виділите текстовий 

об'єкт, що був розміщений по кривій. Тому що текст уже зв'язаний із кривої, 

потрібно натиснути клавішу Ctrl, а потім, не відпускаючи клавішу, клацнути 

мишею на текстовому об'єкті, щоб його виділити. Підвести вказівник миші до 

перехрестя, що розташовано в центрі об'єкта, вказівник зміниться на іншій. 

Натиснувши й утримуючи ліву кнопку миші, переміщати вказівник миші вгору. 

З'явиться з'єднуюча лінія, один кінець якої встановлений на криву, а інший 

зв'язаний з текстом. Ця лінія дозволяє встановлювати відстань, на якій текст 

буде розташований від кривої. Можна перемістити текст у потрібне місце над 

чи під кривою. Якщо зупинити переміщення миші і при цьому не відпускати 

ліву кнопку, то на місці кінця сполучної лінії з'явиться точна копія кривої з 

текстом. Ця копія являє собою опорну лінію тексту і показує, у якім місці буде 

розміщений текст відносно кривої. Якщо змінювати форму кривої, то текст 

автоматично буде змінювати своє положення 

Щоб відокремити текст від кривої, потрібно вибрати команду меню 

Монтаж/Отделить текст. Хоча зовні нічого не змінилося, текст тепер не 

зв'язаний із кривою, і криву можна видалити  

Зміна розташування символів тексту. 

За допомогою інструмента Форма можна 

змінити відстань між сусідніми 

символами і їхнє взаємне розташування. 

Після вибору цього інструмента поруч з 

кожним символом з'являться маленькі 

контурні квадратики – вузли. Перемістити окремі символи можна переміщаючи 

вузли з допомогою миші або курсорних стрілок.  
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Хід роботи 

 

Вправа 1 

Розташувати текст по різних кривих. 

 

Вправа 2 

Розташувати текст, використовуючи інструмент Форма. 

 

Вправа 3 

Оформити текст пісні, використовуючи інструменти створення 

стандартних фігур, заливки та форматування тексту. 
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Контрольні запитання 

1. Які є види тексту в програмі Corel Draw?  

2. Як створити звичайний текст? 

3. Як відформатувати і відредагувати текст?  

4. Як розмістити текст уздовж кривої? 

5. Як змінити розташування символів тексту? 



Практична робота 8 

 

Тема. Модифікація об’єктів. Робота з інструментами Форма, Ніж, 

Ластик.  

Мета. Ознайомити з можливостями інструментів Форма, Ніж, Ластик. 

Навчити використовувати ці інструменти для зміни форми зображень. 

Учні повинні знати: призначення інстументів Форма, Ніж, Ластик. 

Учні повинні уміти: використовувати інструменти Форма, Ніж, Ластик 

для зміни форми зображень 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

Теоретичні відомості 

Інструмент Форма виділяє контур об’єкта і подає його як сукупність 

відрізків прямих та кривих ліній, які об’єднані вузлами. Зміна форми об’єкта 

досягається переміщенням вузлів. Для редагування вузлів можна користуватися 

панеллю параметрів вузлів, яка з’являється при виборі інструмента Форма. 

Вузли слід виділяти натисканням лівої кнопки миші. Для виділення 

початкового вузла можна скористатись клавішею Home, для виділення 

кінцевого вузла – End. Виділити всі вузли можна двічі клацнувши по 

інструменту Форма, використавши відповідну кнопку на панелі параметрів або 

виконавши команду  Правка/Выделить все/Узлы. 

Інструмент Нож поділяє об’єкт на частини. Для “розрізання” об’єкта його 

необхідно підвести до контура об’єкта і послідовно клацнути лівою кнопкою в 

необхідних точках або протягнути вказівник миші, утримуючи натиснутою ліву 

кнопку. 

Якщо ця кнопка включена, то 

точки розриву будуть 

з’єднані новою лінією та 

створяться нові замкнені 

контури. Якщо кнопка 

виключена, то створюються 

розімкнені контури. 

Якщо кнопка включена, то 

залишається один об’єкт, який 

складається з кількох частин.  

Розділити його можна, 

використавши відповідну команду 

з меню Монтаж. Якщо кнопка 

виключена, будуть створені нові 

об’єкти. 
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Для редагування нового контура  можна використовувати відповідні кнопки на 

панелі параметрів. 

 

 

Інструмент Ластик. При використанні цього інструмента частина об’єкта 

витирається. При цьому утворюються нові вузли і об’єкт ускладнюється. Для 

роботи з інструментом використовуються кнопки на панелі параметрів. 

 

 

 

 

Інструменти Плямиста 

кисть (Smudge 

Brush) та Груба кисть 

(Roughen Brush) 

Вибір товщини ластика 

Кнопка для 

зменшення 

кількості вузлів 

при стиранні 
Зміна форми ластика 

Додавання/ 

вилучення вузлів  

З’єднати вузли/розірвати 

криву 

Перетворити криву на лінію/ 

Перетворити  на криву 

Перетворення вузлів: зробити 

гострим/зладженим/симетричним 

Зміна напрямку 

кривої;  

Замикання кривої; 

Вилучення фрагмента; 

Автозамикання кривої  

Масштаб та розтягування вузлів; 

Обертання та нахил вузлів; 

Вирівнювання вузлів 

Еластичний 

режим 

Виокремлення 

всіх вузлів 

Згладження 

кривої 
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Використання цих інструментів дозволяє додати до гладкого контура певні 

нерівності. Кожен інструмент має панель параметрів для налаштування 

додаткових опцій. 

 

 

 
 

 
 

Інструмент 

Форма 

Інструмент  

Ніж 
Інструмент  

Ластик 
 

Інструмент  

Груба кисть 
 

Інструмент  

Плямиста 

кисть 
 

Використання 

інструмента 

Ластик 

Модифікація прямокутника 

Використання 

інструмента 

Плямиста 

кисть 

Використання 

інструмента 

Груба кисть 
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Хід роботи 

Вправа 1 

Створити зображення з використанням інструменту Нож. 

Вказівка. Для створення зображення використані інструменти прямокутник 

та еліпс. Перед застосуванням інструменту Ніж для зміни форми фігур їх 

необхідно перетворити в криві. 

 

 

Вправа 2 

Створити зображення з використанням інструменту Ластик. 

Вказівка. Для створення зображення можна використати інструмент Текст, 

вибравши шрифт за вподобанням. Перед застосуванням інструменту Ластик 

текст перетворений у криві. 

 

Вправа 3 

Створити запропоноване зображення з використанням інструментів 

Прямокутник, Ластик, Заливка. 
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Контрольні запитання 

 

1. Яке призначення інструмента Форма? 

2. Яке призначення інструмента Нож? 

3. Яке призначення інструмента Ластик? 

4. Якими інструментами можна додати до гладкого контура нерівності? 



Практична робота  9 

 

Тема. Модифікація об’єктів. Перетікання об’єктів, ефект подібності, 

інтерактивне викривлення, застосування оболонок, ілюзія перспективи. 

Мета. Ознайомити з можливостями інструментів інтерактивної зміни 

форми об’єктів, навчити використовувати ці інструменти для зміни форми 

зображень. 

Учні повинні знати: можливості інтерактивних інструментів. 

Учні повинні уміти: використовувати інтерактивні інструменти для 

зміни форми зображень. 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

Теоретичні відомості 

У CorelDRAW можна використовувати оригінальні художні ефекти, які 

полегшують створення професійних ілюстрацій. Крім того, CorelDRAW 

включає потужні засоби обробки растрових зображень, що дозволяють істотно 

розширити область застосування редактора.  

Інструменти інтерактивних ефектів згруповані в допоміжній панелі інструмента 

Интерактивные инструменты у панелі Графика. 

 

 

 

Інтерактивне 

перетікання 

Ефект 

подібності 

Інтерактивне 

викривлення  

Інтерактивна 

оболонка 

Інтерактивне 

видавлювання  

Інтерактивна 

тінь 

Інтерактивна 

прозорість 
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Перетікання об'єктів. Цей ефект дозволяє плавно простежити перехід від 

одного об'єкта до іншого через серію проміжних форм. Перетікання може бути 

виконане як найкоротшим шляхом, так і по заданій кривій. Перетікання може 

бути задане між об'єктами з різними контурами і заливкою, а також між 

відкритою кривою і замкненим 

об'єктом.  

Для створення перетікання необхідно 

підвести вказівник до першого об'єкта, 

натиснути кнопку миші, і, не 

відпускаючи її, встановити вказівник 

миші на другому об'єкті. На екрані 

з'являться контури майбутнього перетікання і сполучна лінія з елементами 

керування, яка називається вектором налаштування перетікання. Перетікання з 

Кількість 

кроків або  

зміщення  

між 

фігурами 

при 

перетіканні 

Напрям 

перетікання 

Перетікання 

циклом Пряме 

перетікання  

Перетікання за 

годинниковою 

стрілкою 

Перетікання  

проти 

годинникової 

стрілки 

Прискорен

ня об’єкта 

і кольору 

Згущення 

кольору при 

перетіканні 

Додаткові 

параметри 

перетікання 

Властивості 

початку та 

закінчення 

об’єкта 

Властивості 

шляху 
Копіювання 

властивостей 

перетікання 

Відміна 

перетікання 
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одного об'єкта в іншій буде створене, якщо  відпустити кнопку миші. Існує 

багато засобів для редагування перетікання: зміна числа кроків переходу між 

об'єктами; установлення значення повороту при перетіканні; зміна кривої, по 

якій здійснюється перетікання.  

Між об'єктами перетікання створюється лінія. Два трикутники, розташовані 

посередині лінії, керують швидкістю змін при перетіканні. Один трикутник 

відповідає за швидкість зміни форми, а інший – за швидкість зміни кольору. 

Чим ближче трикутник до об'єкта, тим швидше зміняться форма і колір об'єкта. 

У звичайному стані обидва трикутники зв'язані один з одним і пересуваються 

по сполучній лінії разом. Щоб з'явилася можливість пересунути трикутники по-

різному, треба двічі клацнути мишею на одному з трикутників. Повторний 

подвійний щиглик поверне режим зв'язаного пересування.  

Розташувати перетікання можна також вздовж довільної кривої, створеної за 

допомогою інструмента Свободная рука. Для розташування перетікання 

вздовж кривої потрібно виділити перетікання,  натиснути кнопку Форма, 

вибрати команду Новый путь у допоміжному меню (вказівник миші прийме 

інший вид), клацнути мишею на створеній кривій. Після цього перетікання  

буде відбуватися вздовж кривої. 

Ефект перетікання особливо 

цікаво виглядає при 

використанні градієнтної 

заливки одного чи обох 

об'єктів. При використанні 

текстури або візерунка 

перетікання заливки не 

відбувається.  

Ефект подібності схожий на перетікання, але 

подібність застосовується до одного об'єкта. 

Будується його зменшена чи збільшена копія і 

відбувається перетікання об'єкта в копію.  Для 
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створення ефекту подібності потрібно вибрати інструмент Интерактивный 

контур, підвести вказівник миші до контура об'єкта, натиснути кнопку миші і 

перемістити мишу ближче до центра об'єкта. На екрані з'явиться вектор 

налаштування ефекту подібності і зменшена копія об'єкта. Ефект  подібності 

з'явиться після того, як відпустити кнопку миші. 

З допомогою інших керуючих елементів панелі властивостей можна встановити 

кількість, ширину і колір проміжних форм.  

Інтерактивне викривлення. Цей ефект дуже сильно змінює форму об'єктів. 

Для вибору варіанта інтерактивного викривлення призначений інструмент 

Интерактивное искажение. Викривлення створюється, якщо встановити 

вказівник миші на об'єкті, натиснути кнопку миші, і, не відпускаючи її, 

пересунути мишу вбік, після чого відпустити кнопку миші. Об'єкт буде 

викривлений.  Варіант викривлення залежить від місця розташування і довжини 

вектора настроювання викривлення.  Застосовуючи різні види викривлення, 

можна досягти оригінальних результатів, наприклад, фігури на малюнку можна 

одержати в результаті декількох перекручувань квадрата.  

 

Меню 

вибору, 

додавання, 

вилучення 

заготовок 

 

Розташу-

вання 

об’єктів  

Розмір 

об’єктів 

Напрямок 

створення 

подібності 

Кількість 

кроків 

контура 

Зміщення 

в контурі 

Напрям 

зміни  

кольору  

Колір 

контуру 

Колір 

заливки 

Вибір останнього кольору 

градієнтної заливки 

Прискорення 

об’єктів та 

кольору 

Копіювання 

властивостей 

подібності з 

іншого об’єкту  

та видалення 

подібності 
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Застосування оболонок. При виборі інструмента Интерактивная оболочка 

навколо об'єкта з'явиться червона пунктирна рамка з вузлами – це і є оболонка. 

Перетягаючи вузли оболонки за допомогою миші, можна змінити форму рамки, 

а вписаний в неї об'єкт повністю заповнить оболонку. Змінювати форму 

оболонки можна також з допомогою заготовок зі списку в лівій частині панелі 

властивостей.  

Меню 

вибору, 

додавання, 

вилучення 

заготовок 

Додавання та 

вилучення 

вузлів 

оболонки 

Перетворення 

кривої на пряму 

лінію та навпаки 

Перетворення 

вузлів на 

гострий, 

згладжений або 

симетричний 

Режими прямолінійної 

оболонки,  з одиничною дугою, 

з подвійною дугою, 

непов’язаної оболонки 

Додавання 

нової 

оболонки 

Режими 

накладання 

оболонки 

Залишити 

лінії 

Перетворити 

лінії на 

криві 

Копіювання 

властивостей 

оболонки з іншого 

об’єкта 

Копіювання 

властивостей 

оболонки з 

інших об’єктів 

Прибрати 

оболонку 



 74 

 

 

 

Редагувати оболонки можна так само, як довільну криву: додавати і видаляти 

вузли, переміщати їх і набудовувати маніпулятори кривизни у вузлах з 

Меню 

вибору, 

додавання, 

вилучення 

заготовок 

Вибір типу 

викривлення  

Параметри 

викривлення  

Кількість 

повних обертів 

Додаткові 

градуси 

Центр 

викривлення 

Перетворення  

фігури в криву 

Копіювання 

властивостей 

викривлення  з іншого 

об’єкта  та видалення 

викривлення 
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допомогою інструмента Форма. В результаті можна одержати досить складну 

оболонку, в яку автоматично буде вписуватися об'єкт CorelDRAW. 

Ілюзія перспективи. Відчуття перспективи досягається за рахунок зміни 

довжини однієї чи двох сторін уявної  площини. При цьому буде здаватися, що 

об'єкт на площині віддаляється в глибину екрана чи відбувається 

перекручування об'єкта в двох напрямках. Робота з перспективою дуже схожа 

на використання оболонок. При виборі команди меню Эффекти/Добавить 

перспективу об'єкт буде вкладений у пунктирну сітку, по краях якої 

розташовані чорні квадрати. При переміщенні квадратів створюється  ілюзія 

перспективи. Найбільш красивого ефекту можна домогтися при переміщенні в 

строго горизонтальному чи вертикальному напрямку.  

 

Вибравши команду меню Эффекти/Удалить перспективу можна повернути 

об'єкту початковий вигляд.  

 

Хід роботи 

Вправа 1 

Використовуючи інструмент Интерактивная оболочка створити наступні 

зображення. 

Вказівка. Перше зображення  утворене перетворенням зірки, друге – 

перетворенням фігурного текста. 
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Вправа2 

Використовуючи інструмент Интерактивное перетекание створити наступні 

зображення. 

 

 

 

Вправа 3 

Використовуючи інструмент 

Интерактивное перетекание створити 

наступні зображення. 
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Вказівка. Для створення другого зображення створюється два однакових 

об’єкта, утворюється перетікання між ними з кутом обертання 90
0
. Після 

цього на панелі інструментів в додаткових параметрах настройки 

перетікання вибирається кнопка Узлы карты  і співставляються вузли фігур.  

 

Вправа 4 

Використовуючи інструмент Интерактивное подобие створити наступні 

зображення. 
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Вправа 5 

Використовуючи ефект перспективи, створити наступні зображення. 

   

Вправа 6 

Використовуючи інструмент  Интерактивное искажение, створити з 

прямокутника наступні фігури. 

 

Вправа 7 

Комбінуючи  застосування інструментів інтерактивних інструментів, створити з 

прямокутника та еліпсів наступні зображення. 
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Контрольні запитання 

 

1. В чому полягає ефект перетікання об’єктів? 

2. Як зіставити вузли фігур при створенні перетікання об’єктів? 

3. Чим ефект подібності відрізняється від перетікання об’єктів? 

4. Що таке інтерактивне викривлення? 

5. Як можна застосовувати оболонку до тексту? 

6. Для чого призначена точка сходу в застосуванні ілюзії перспективи? 

7. Яким інструментом можна перетворити прямокутник в спіраль? 



Практична робота 10 

 

Тема. Тривимірні зображення. 

Мета. Ознайомити з можливостями інструментів інтерактивної зміни 

форми об’єктів,   навчити створювати тривимірні зображення. 

Учні повинні знати: можливостями інструментів інтерактивної зміни 

форми об’єктів для створення тривимірних зображень. 

Учні повинні уміти: створювати тривимірні зображення 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

Теоретичні відомості 

Об'ємні об'єкти  

Високоякісна ілюзія об’єму  в графічному редакторі CorelDRAW створюється 

за рахунок проектування точок вздовж країв об'єкта і з'єднання їх для 

формування поверхонь. Ці поверхні формують динамічну групу, зв'язану з 

об'єктом, до якого застосували ефект об’єму, і автоматично оновляються при 

зміні цього об'єкта. Застосування кольорових ефектів для новостворених 

поверхонь підсилює враження об’єму. 

На малюнку показане перетворення прямокутника в паралелепіпед з 

використанням інструмента Интерактивный объем. Під час перетворення на 

екрані з'являються контури об’єму і вектор настроювання ефекта. Редагування  

об’єму здійснюється з допомогою варіантів, вказаних у  панелі властивостей: 

створювання назад зі зменшенням; установки розміру об’єму (але простіше 

змінити розмір за допомогою миші); зміна положення точки сходу (точкою 



 81 

сходу називається маркер, що визначає глибину для видавлювання чи місце, у 

якому грані, що додають об’єм, зійдуться при подовженні для інших типів 

видавлювання; точка сходу відображається на малюнку як перехрестя).   

Контурний прямокутник, розташований на векторі настроювання об’єму 

подовжує грані, що додають об’єм. При щиглику мишею на перехресті на 

початку вектора об’єму навколо об'єкта з'явиться пунктирне коло з 

трикутниками, призначене для обертання об'ємних об'єктів. Для обертання 

варто натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити мишу, після 

чого відпустити кнопку. Якщо вказівник миші при натисканні розташовувався 

усередині пунктирного кола і мав вигляд перехрещених стрілок, то поворот 

буде виконаний відносно точки в центрі об'ємного об'єкта. Якщо ж вказівник 

знаходився поза пунктирним колом і мав вид загнутої стрілки, то поворот 

виконується відносно лінії, що проходить через центр об'єкта і точку  

 

Для розфарбовування об'єкта потрібно натиснути кнопку Цвет панелі 

властивостей. Поруч із кнопкою з'явиться допоміжна панель з елементами 

настроювання кольорів об’єму. 
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Заливка об’єкта 

Колір тіні 

Суцільний колір 

Є три варіанти заливки створених об’ємів, кожному з який відповідає кнопка 

в допоміжній панелі: 

• заливкою вихідного об'єкта (кнопка Заливка объекта); 

• однорідним заливанням будь-якого кольору (кнопка Использовать 

сплошную заливку); 

• переходом кольорів  (кнопка Использовать цвет затенения).  

Кнопка Скосы у панелі властивостей відкриває допоміжну панель з 

елементами настроювання скосу країв. Скосити кути можна тільки на передній 

стороні об'ємного об'єкта. Бічні і задні грані завжди виходять без скосів. Можна 

також встановити розмір і кут нахилу скосу за допомогою відповідних полів у 

Освітлення 

Скоси 

Колір  

Обертання 

видавлювання 

Кнопки налаштування параметрів об’єму 
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діалозі. При натиснутій кнопці Использовать скос у допоміжній панелі 

настроювання кольору скіс має колір об'ємних граней, а при відтиснутій кнопці 

можна встановити будь-який колір для скосу за допомогою розташованого 

поруч елемента. При установці прапорця Показывать  только скос буде 

видний скіс без бічних граней.  

При натисканні кнопки Освещение у панелі властивостей можна додати 

до об'ємної фігури падаюче збоку світло від додаткового джерела світла.  

Поруч із кнопкою з'явиться допоміжна панель для настроювання джерел світла, 

що дозволяє створювати і регулювати напрямок і інтенсивність освітлення.  

 

Особливо красиво виглядає застосування об’єму до 

фігурного текста. За допомогою цього ефекту можна 

одержати “опуклі” чи “видавлені” написи.  

Об’єм також можна створювати і налаштовувати, 

використовуючи вікно докера Выдавливния, яке 

відкривається командою Эффекты/Выдавливания. 
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Фігурна обрізка. У CorelDRAW є можливість поміщати один об'єкт 

усередині іншого. Об'єкт, усередині якого розміщуються інші об'єкти, 

називається контейнером, а розміщені об'єкти – вмістом контейнера. Контейнер 

і його вміст можуть бути стандартним об'єктом, замкнутими кривими, групами 

об'єктів чи фігурним текстом. Оскільки о вміст обрізається по контуру 

контейнера, ця операція називається фігурної обрізкою. Фігурна обрізка може 

також використовуватися для розміщення растрових зображень у контейнерах 

довільної форми.  

Для приклада фігурної обрізки створені об'ємний об'єкт і прямокутник 

меншого розміру. Цей прямокутник буде контейнером. При обраному 

інструменті Вказівник підвести вказівник миші до об'ємного об'єкта, 

натиснути праву (а не ліву) кнопку миші, і, не відпускаючи її, пересунути 

мишу. Підвівши покажчик миші до прямокутника, відпустити кнопку миші 

(покажчик змінить вид на мішень).  

   

З контекстного меню обрана команда Зажим внутрь, після чого об'ємний 

об'єкт виявляється всередині контура прямокутника. При цьому вміст 
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розташовується по центрі контейнера, а усі виступаючі за контур частини 

стають невидимими. Відредагувати вміст контейнера можна за допомогою 

команд Редактировать содержимое контекстного меню “контейнера”. 

Лінзи. Ефект лінзи перетворює зображення, розташоване під об'єктом, до 

якого був застосований цей ефект. За допомогою лінзи можна змінити 

яскравість, колір і геометрію об'єктів. Лінзу можуть 

мати тільки замкнуті об'єкти, а дивитися через лінзу 

можна на будь-які об'єкти. Різноманітні варіанти лінз 

застосовуються досить широко. За допомогою цього 

ефекту можна швидко змоделювати прозорість, 

посилення кольору, фільтрацію кольору, напівтонове 

й інфрачервоне зображення, а також збільшити і 

спотворити зображення. Усього в CorelDRAW є 

більш десятка різних лінз.  

Розглянемо на прикладі застосування цього ефекту.  

Для приклада створити прямокутник і об'ємний 

об'єкт. Виділити прямокутник,  помістити його поверх об'ємного об'єкта. 

Вибрати команду меню Эффекты/Линза. На екрані з'явиться закріплення для 

роботи з лінзами.  

У полі попереднього перегляду, розташованому у верхній частині закріплення, 

можна побачити результат застосування ефекту. Нижче розташовується список 

ефектів, тобто перелік різноманітних лінз. У залежності від обраної лінзи, у 

закріпленні з'являються додаткові поля настроювання. Можна настроїти 

прозорість, ступінь застосування ефекту і колір лінзи, а також деякі додаткові 

параметри. Якщо кнопка замок у нижній частині закріплення натиснута, і на ній 

намальований закритий замок, то відразу після введення значень у поля 

закріплення відразу буде застосований ефект лінзи.  

• При застосуванні ефекту Рыбий глаз об'ємний об'єкт на задньому фоні 

змінить свою форму: його буде видно як би через риб'яче око.  
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• При збільшенні числа в поле Уровень зображення буде перекручено 

сильніше. 

• При виборі лінз в списку варіантів  Цветовой фильтр у закріпленні 

з'являться поля для настроювання ступеня прозорості фільтра і його 

кольору.  

• При установці в закріпленні прапорця Пропускать пустоты ефект лінзи 

буде застосовуватися тільки до об'єктів, пропускаючи порожні місця.  

• Прапорець. Замороженный, змушує лінзу «запам'ятовувати» зображення, 

яке при переміщенні лінзи буде переміщатися разом з нею. 

 Ефект лінзи дає чудову можливість створення складних ілюстрацій. 

Наприклад, якщо використовувати фігурний текст як лінзу, то можна 

одержати напівпрозорий напис, через яку буде видно малюнок фону. Як фон 

особливо красиво виглядають растрові малюнки.  

 

 

Хід роботи 

 

Вправа 1 

Створити зображення, використовуючи інструменти інтерактивного 

видавлювання та обрізки. 
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Вправа 2 

Створити зображення, використовуючи інструменти інтерактивного 

видавлювання та заливки. 

 



 88 

Вправа 3 

Створити приклади лінз, використовуючи різні ефекти лінз у відповідному 

докер-вікні. 

Вказівка. Для створення ефектів слід створити зображення тексту 

(наприклад, червоного кольору) та еліпса (наприклад, жовтого кольору), 

розмістити еліпс на тексті.  Створити потрібну кількість копій цього 

зображення. Відкрити докер-вікно Эффекты/Линзы послідовно обрати 

необхідні ефекти лінзи: Яркость, Сложение цветов, Цветовой фильтр, 

Пользовательская палитра, Рыбий глаз, Температурная карта, Обратить, 

Увеличение, Оттенки, Прозрачность, Каркас. 
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Вправа 4 

Створити зображення, використовуючи інструменти створення ліній, еліпса, 

операції копіювання, групування, ефект лінзи “Рыбий глаз”. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Який інструмент використовується для створення об’ємних 

зображень? 

2. Які настройки створення об’єму можна змінити, використовуючи 

панель параметрів інструменту Интерактивный объем? 

3. Як виконати обертання об’ємного зображення? 

4. Які є способи заливки створених об’ємів? 

5. Для чого використовується фігурна обрізка? 

6. У чому полягає ефект лінзи? 

7. Які є типи лінз?  



Практична робота   11 

 

Тема. Прозорість та художнє обведення. Створення тіні. 

Мета. Ознайомити з можливостями інструментів інтерактивної зміни 

форми об’єктів,  навчити змінювати прозорість об’єктів, застосовувати художнє 

обведення об’єктів. 

Учні повинні знати: види інтерактивних інструментів, використання 

додаткових параметрів об’єкта. 

Учні повинні уміти: змінювати прозорість об’єктів, застосовувати 

художнє обведення об’єктів. 

Обладнання та програмне забезпечення:  ПК, редактор Corel Draw. 

 

Теоретичні відомості 

Інтерактивна прозорість. Ефект, який отримується за допомогою 

інструмента інтерактивної прозорості, схожий одночасно на лінзу і на 

заливання об'єкта, причому 

заливання відбувається 

напівпрозорими фарбами. 

Особливо гарно виглядають 

напівпрозорі візерунки, текстури і градієнти. Прозорість об'єктів часто 

використовують для створення напівпрозорих написів, розташованих поверх 

растрових чи векторних малюнків. При цьому краще виглядають напівпрозорі 

написи в пастельних тонах, розташовані поверх яскравих фонових зображень. 

Застосування текстур додає оригінальності ілюстрації.  

Інтерактивна 

прозорість 
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Для створення ефекту інтерактивної прозорості використовується 

інструмент Интерактивная прозрачность. Наприклад, щоб надати прозорості 

еліпсу, який знаходиться над об’ємним об’єктом  (як на малюнку), потрібно 

вибрати вказаний інструмент у допоміжній панелі інтерактивних інструментів 

для додавання ефектів; підвести покажчик миші до лівої сторони еліпса, 

натиснути кнопку миші, і, не відпускаючи її, пересунути мишу до правої 

сторони, після чого відпустити кнопку миші. Еліпс стане частково прозорим, і 

на екрані з'явиться вектор настроювання .  

Більшість елементів керування панелі властивостей при роботі з 

інструментом інтерактивної прозорості такі ж, як і при настроюванні заливки.  

Діалог настроювання прозорого заливання схожий на діалог 

настроювання будь-якої іншої заливки.  

Настройка 

прозорості 
Тип 

прозорості 

Режим 

прозорості 

Налаштування 

вектора 

прозорості 

Налаштування кута і 

ширини прозорості  

Застосування 

прозорості до 

заливки або контура  

“Заморожування” 

прозорості 



 92 

Натискання кнопки “Заморожування” заморозить зображення, як і при 

роботі з лінзами. У списку варіантів заливання Текстура можна вибрати 

малюнок для заливки об’єкта.  

У списку варіантів прозорості можна вибрати режими накладання 

прозорості.  

 

 

Створення тіней об'єктів. Тінь об'єкта можна імітувати доданням йому 

об’єму, зручніше скористатися спеціальним інструментом для створення 

падаючої від об'єкта тіні. Так можна створювати напівпрозорі тіні, розмиті по 

краях і падаючі в різних напрямках.  

 

 

Застосування режиму 

“Обратить” 

Застосування режиму 

“Или” 

Застосування режиму 

“Нормальний” 

Інтерактивна 

тінь 
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Для зміни напрямку падіння тіні перетягується вектор тіні. Контурний 

прямокутник, розташований у середині вектора настроювання робить тінь 

більш чи менш прозорою. Використовуючи панель параметрів, теж можна 

настроювати тінь. 

 

Художнє обведення. Для створення цікавих ефектів обведення можна 

використовувати ті ж заготовки, що використовуються в параметрах 

Створення тіні об'єкта 

 

Список 

настроювання 

тіні 

Зміщення тіні 

Кут тіні 

Насиченість 

тіні 

“Опірення” тіні 

Направлення 

тіні вручну 

Розмиття країв тіні 

Послаблення тіні 

Розтяг тіні 

Колір тіні 
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інструмента Живопис. Зокрема, ці заготовки можна 

використовувати замість контуру.   

Щоб застосувати до об'єкта художнє обведення, 

потрібно виділити його і вибрати команду меню 

Эфекты/Художественный способ. На екрані з'явиться 

закріплення для настроювання обведення. У нижній частині 

закріплення міститься список усіх доступних заготовок, у 

верхній частині – список останніх використаних заготовок. 

Значок у лівій частині кожного рядка вказує на тип 

заготовки.  

Вибравши заготовку з будь-якого списку, треба 

натиснути кнопку Применить, і художнє обведення змінить 

виділений об'єкт. При цьому в полях панелі панелі 

властивостей можна настроїти параметри обраного обведення. Робота з цими 

полями така сама, як і при роботі з інструментом Живопис.  
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Хід роботи 

Вправа 1 

Використовуючи інструмент Интерактивная прозрачность, створити 

зображення. 

 

Вправа 2 

Використовуючи інструменти інтерактивної зміни (перетікання, 

прозорості), використовуючи заливку PostScript та фігурний текст, створити 

зображення. 
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Вправа 3 

Створити зображення. 

 

Вправа 4 

Створити будь-яке зображення. Помістити його в рамку, створену з 

допомогою художнього обведення. 
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Контрольні запитання 

1. Як змінити прозорість об’єктів? 

2. Для чого можна застосувати художнє обведення об’єктів? 

3. Як створити художнє обведення об’єктів? 

4. Для чого застосовується кнопка Заморожування? 

5. Які є режими накладання прозорості? 

6. Як додати до об’єкта тінь? 

7. Як змінити параметри тіні? 



 98 

Висновки 

Запропонований збірник є навчальним посібником з інформатики для 

систематичної освіти і сучасного виховання. Він стане в пригоді учням старших 

класів основних типів шкіл, навчальних закладів системи ПТНЗ, майбутнім 

абітурієнтам, а також для всіх тих, хто навчається працювати на персональному 

комп’ютері, прагне вдосконалення навичок та вмінь роботи на ньому. 

У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення 

основ роботи з графічним редактором Corel Draw, зокрема, створення та 

редагування векторних об’єктів, використання основних інструментів. 

Завдання можуть бути  використані у навчально-тренувальній роботі для 

вироблення у учнів стійких умінь і навичок роботи з об’єктами векторної 

графіки. 
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