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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 1 



Тема №2. Corel Draw. Створення нового документу. Робота з 

інструментами Прямокутник та Еліпс. 

Мета: Навчитись створювати нові документи в програмі векторної графіки 

Corel Draw і використовувати такі інструменти як Прямокутник, Еліпс. На 

основі вивчених інструментів виконати вправу для створення малюнку по 

зразку. 

 

Теоретичні відомості 

Векторні зображення будуються з простих геометричних фігур:  ліній, 

еліпсів, прямокутників, багатокутників, дуг, що називаються векторами, або 

графічними примітивами. Кожен графічний примітив є незалежним об’єктом, 

який можна редагувати: переміщувати, масштабувати, змінювати форму, 

забарвлення та ін. 

Інструменти Прямоугольник (Прямокутник), Элипс (Еліпс) призначені 

для побудови цих простих об’єктів. Коли вибрати якийсь з цих інструментів, 

біля курсора появляється його відображення.  

Щоб побудувати прямокутник, еліпс, багатокутник чи спіраль потрібно 

натиснути кнопку мишки в тому місці, де має бути один з кутів (уявних) 

фігури, і утримуючи кнопку мишки провести по діагоналі до місця, де має 

розміщуватись інший кут. Після побудови графічного примітиву на панелі 

властивостей відображаються віконечка та кнопки, призначені для 

редагування властивостей даного об’єкта. 

Хід роботи 

Завдання 1 

1.Створіть новий документ. На панелі атрибутів задайте формат паперу А4, 

орієнтацію сторінки - альбомну, одиниці виміру - мм, крок переміщення 

курсора - 2,54 мм (див. рис. 1).  

 

Рис. 1. Панель інструментів з заданими параметрами нового документа. 

2. Виберіть інструмент Прямокутник з панелі інструментів (покажчик 

мишки на екрані прийме форму прямокутника). Побудуйте прямокутник: 



натисніть кнопку мишки у верхньому лівому куті створюваного прямокутника 

і, не відпускаючи кнопку мишки, перетягніть покажчик мишки по діагоналі до 

нижнього правого кута. На панелі атрибутів можна подивитись його 

координати центра, висоту, ширину. Запишіть їх у звіт. 

(Якщо навести покажчик курсора на кнопку чи віконечко на панелі 

атрибутів, випливе підказка з його назвою.) 

3. Повторіть прийом побудови прямокутника, утримуючи при побудові 

клавішу Сtrl. В результаті побудується квадрат. Побудуйте ще один 

прямокутник, утримуючи при побудові клавішу Shift, тепер в точці, звідки 

почали перетягувати покажчик мишки, буде центр прямокутника; цей прийом 

зручний коли відомо де повинен розміщуватись центр прямокутника. 

4. Модифікуйте розміри побудованого прямокутника, використовуючи 

маркери рамки виділення: перетягніть мишкою маленькі чорні квадратики 

навколо прямокутника. Змініть місце розміщення прямокутника, 

перетягнувши його мишкою. 

5. Заокругліть вузли прямокутника. Для цього виберіть інструмент Форма 

(Фігура), виділіть один з вузлів в кутах прямокутника і перетягніть його вздовж 

сторони прямокутника. Щоб заокруглити тільки один кут прямокутника, треба 

клацнути інструментом Прямокутник  по вузлі цього кута. Скинеться 

виділення усіх вузлів, крім того на якому клацнули, і тепер перетягування 

цього вузла призведе тільки до заокруглення його кута. 

6. Заокругліть кути використовуючи кнопки заокруглення кутів панелі 

атрибутів (рис. 2).  

Рис. 2. Панель атрибутів для інструмента Прямокутник. 

При відтиснутому положенні кнопки блокування роздільного заокруглення 

кутів (колодка ), заокруглюється тільки кут для якого вводиться коефіцієнт 

заокруглення, при натиснутому положенні цієї кнопки -заокругляться всі кути 

пропорційно. 

7. Вставте в документ Corel Draw ще одну сторінку за допомогою команд 

меню Макет – Добавить страницу . 



8. Виберіть інструмент Еліпс  і побудуйте еліпс на сторінці документа. 

Зверніть увагу на значення висоти, ширини, центру еліпса на панелі атрибутів 

(рис. 3). Занотуйте їх у звіт. 

 

Рис. 3. Панель атрибутів для інструмента Еліпс. 

Перемістіть на вузол побудованого еліпса покажчик мишки. Для цього 

виберіть інструмент Форма (Фігура). Натисніть кнопку мишки і змістіть вузол 

у напрямку до центра, а потім за годинниковою стрілкою не виходячи за межі 

еліпса. Еліпс перетвориться в сектор. 

9. Побудуйте ще один еліпс і повторіть описану послідовність дій, але цього 

разу переміщайте вузол еліпса не до його центра, а за його межами. У 

результаті буде побудована дуга еліпса. 

10. Перетворіть еліпс у сектор та дугу використовуючи кнопки панелі 

атрибутів Сектор та Дуга  на панелі атрибутів та задаючи значення градусів в 

лічильниках розташованих після цих кнопок. 

 

Завдання 2. “Малювання горнятка” 

1. Створити нову сторінку у програмі Corel Draw із попередніми 

параметрами із Завдання 1. Намалювати  прямокутник, наприклад 55х65 

мм. 

2. Також створити два еліпси 55 мм довжиною і 12 мм висотою. Розмістити 

їх так, як показано на рис. 4. Верхній еліпс скопіювати в буфер обміну. 

3. Застосувати операцію Об’єднання на панелі властивостей (для того, щоб 

отримати доступ до цих інструментів, слід виділити перший об’єкт, 

утримуючи кнопку Shift 

виділити другий (на малюнках - 

еліпс та прямокутник), 

попередньо виділивши всі 

об’єкти (можна 

використовувати вказівник і 



Shift, а можна застосувати виділення “прямокутною рамкою”) – рис. 4. 

Рис. 4. Горнятко до і після застосування операції об’єднання 

4. Для того, щоб горнятко виглядало об’ємнішим, створимо градієнтне 

заповнення (заливка), і застосуємо його до основного об’єкта. 

5. Вклеїти з буферу обміну еліпс і задати йому аналогічне заповнення, після 

чого еліпс відзеркалити по горизонталі (однойменна кнопка на панелі 

властивостей). 

6. Побудувати ще один еліпс виду Сектор, який буде відігравати роль 

ручки- тримача.  Зробити його копію (кнопка + на цифровій клавіатурі) і 

пропорційно зменшити. Ці еліпси не повинні мати заповнень. 

7. Виділити їх, як в попередньому випадку і застосувати операцію 

швидкого вирізання  - Інструмент Обрізка на панелі властивостей. 

8. Модифікувавши попереднє заповнення на власний розсуд, застосувати 

до щойно створеної ручки-тримача та розмістити її якнайкраще. 

9. Останнім етапом буде використанні інтерактивних інструментів тіні та 

прозорості на лівому нижньому краю горнятка. Результат повинен бути 

схожим з горнятком, що зображене на рис. 5. 

 

Рис. 5. Результат виконання вправи 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Де використовується програма Corel Draw?                                                        

2. З чого складається зображення  у векторній графіці? 

3. Яка структура векторного зображення? 

4. Що являє собою об’єкт, сегмент  у векторному зображенні? 

5. Що входить в інтерфейс програми Corel Draw? 

6. Що являє собою панель атрибутів (властивостей)? 



7. Для чого призначене поле навігатора? 

8. Що таке робоча область і робоча сторінка  у програмі Corel Draw? 

Яка між ними різниця? 

9. Який крок переміщення можна задати для курсора в програмі Corel Draw? 

10. Які прості геометричні фігури будуються за допомогою засобів панелі 

інструментів? 

11. Як заокруглити один з кутів прямокутника? 

12. Якими способами можна перетворити еліпс у дугу чи сектор? 

13. Які параметри можна встановити для багатокутника на панелі 

атрибутів? 

 

 

Тема №2. Corel Draw. Робота з інструментами  Багатокутник, 

Спіраль, Діаграмна сітка, Крива. 

Мета: Навчитись створювати нові документи в програмі векторної графіки 

Corel Draw і використовувати такі інструменти як  Багатокутник, Спіраль, 

Діаграмна сітка, Крива. Вміти створювати за допомогою цих інструментів 

більш складні об’єкти векторної графіки. 

 

Теоретичні відомості 

Векторні зображення будуються з простих геометричних фігур:  ліній, 

еліпсів, прямокутників, багатокутників, дуг, що називаються векторами, 

або графічними примітивами. Кожен графічний примітив є незалежним 

об’єктом, який можна редагувати: переміщати, масштабувати, змінювати 

форму, забарвлення та ін. 

Інструменти Многоугольник (Багатокутник), Спираль (Спіраль), 

Кривая (Довільна крива) та Кривая Безьє призначені для побудови цих 

простих об’єктів. Коли вибрати якийсь з цих інструментів, біля курсора 

появляється його відображення.  

Щоб побудувати прямокутник, еліпс, багатокутник чи спіраль 

потрібно натиснути кнопку мишки в тому місці, де має бути один з кутів 



(уявних) фігури, і утримуючи кнопку мишки провести по діагоналі до місця, 

де має розміщуватись інший кут. Після побудови графічного примітиву на 

панелі властивостей відображаються віконечка та кнопки, призначені для 

редагування властивостей даного об’єкта. 

Хід роботи 

Завдання №1 

1.Створіть новий документ. На панелі атрибутів задайте формат паперу А4, 

орієнтацію сторінки - альбомну, одиниці виміру - мм, крок переміщення 

курсора - 2,54 мм (див. рис. 2).  

 

Рис. 2. Панель інструментів з заданими параметрами нового документа. 

2. Виберіть інструмент Прямоугольник (Rectangle) з панелі інструментів 

(покажчик мишки на екрані прийме форму прямокутника). Побудуйте 

прямокутник: натисніть кнопку мишки у верхньому лівому куті 

створюваного прямокутника і, не відпускаючи кнопку мишки, перетягніть 

покажчик мишки по діагоналі до нижнього правого кута. На панелі 

атрибутів можна подивитись його координати центра, висоту, ширину. 

Запишіть їх у звіт. 

!!! (Якщо навести покажчик курсора на кнопку чи віконечко на панелі 

атрибутів, випливе підказка з його назвою.) 

3. Повторіть прийом побудови прямокутника, утримуючи при побудові 

клавішу Сtrl. В результаті побудується квадрат. Побудуйте ще один 

прямокутник, утримуючи при побудові клавішу Shift, тепер в точці, звідки 

почали перетягувати покажчик мишки, буде центр прямокутника; цей 

прийом зручний коли відомо де повинен розміщуватись центр 

прямокутника. 

4. Модифікуйте розміри побудованого прямокутника, використовуючи 

маркери рамки виділення: перетягніть мишкою маленькі чорні квадратики 

навколо прямокутника. Змініть місце розміщення прямокутника, 

перетягнувши його мишкою. 



5. Заокругліть вузли прямокутника. Для цього виберіть інструмент Форма 

(Shape Tool), виділіть один з вузлів в кутах прямокутника і перетягніть його 

вздовж сторони прямокутника. Щоб заокруглити тільки один кут 

прямокутника, треба клацнути інструментом Прямоугольник (Rectangle) по 

вузлі цього кута. Скинеться виділення усіх вузлів, крім того на якому 

клацнули, і тепер перетягування цього вузла призведе тільки до 

заокруглення його кута. 

6. Заокругліть кути використовуючи кнопки заокруглення кутів панелі 

атрибутів Left Rectangle Corner Roundness, Right Rectangle Corner Roundness 

(рис. 3).  

Рис. 3. Панель атрибутів для інструмента Прямокутник. 

 

При відтиснутому положенні кнопки блокування роздільного заокруглення 

кутів (зняти дію колодки – Именить кути совмесно), заокруглюється тільки 

кут для якого вводиться коефіцієнт заокруглення, при натиснутому 

положенні цієї кнопки -заокругляться всі кути пропорційно. 

7. Вставте в документ Corel Draw ще одну сторінку за допомогою команд 

меню Макет – Вставить страницу. 

8. Виберіть інструмент Еліпс  і побудуйте еліпс на сторінці документа. 

Зверніть увагу на значення висоти, ширини, центру еліпса на панелі 

атрибутів (рис. 4). Занотуйте їх у звіт. 

 

Рис. 4. Панель атрибутів для інструмента Еліпс. 

Перемістіть на вузол побудованого еліпса покажчик мишки. Для цього 

виберіть інструмент Фігура. Натисніть кнопку мишки і змістіть вузол у 

напрямку до центра, а потім за годинниковою стрілкою не виходячи за межі 

еліпса. Еліпс перетвориться в сектор. 



9. Побудуйте ще один еліпс і повторіть описану послідовність дій, але цього 

разу переміщайте вузол еліпса не до його центра, а за його межами. У 

результаті буде побудована дуга еліпса. 

10. Перетворіть еліпс у сектор та дугу використовуючи кнопки панелі 

атрибутів Сектор   та Дуга на панелі атрибутів та задаючи значення градусів 

в лічильниках розташованих після цих кнопок. 

 

Завдання 2. 

11. Вставте в документ нову сторінку за допомогою контекстного меню: 

клацніть правою кнопкою миші на ярличку останньої сторінки і виберіть в 

контекстному меню, що відкриється команду Вставить страницу после … 

Використовуючи команду контекстного меню Переименовать страницу  

вже для цієї нової сторінки, задайте їй ім'я Багатокутники. 

12. Виберіть інструмент Многоугольник і на панелі атрибутів в віконечку 

Число углов многоугольника (Точки или стороны) встановіть число вузлів 

багатокутника 10 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Панель властивостей для інструмента Многоугольник. 

Тепер по замовчуванню будуть будуватись десятикутники. Побудуйте 

багатокутник. Утримуючи клавішу Сtrl, побудуйте ще один рівносторонній 

багатокутник. 

13. Наведіть покажчик миші на один з вузлів багатокутника, і, утримуючи 

клавішу Сtrl, перетягнути цей вузол до центру багатокутника ( вийде щось 

схоже на зірку). 

14. Наведіть покажчик мишки на основний вузол в одній з вершин 

багатокутника і перетягнути його за годинниковою стрілкою навколо 

центра. Фігура втратить осьoву симетрію, зберігши центральну. 

15. Побудуйте ще один багатокутник, намагаючись щоб він був вписаний в 

горизонтально витягнутий еліпс. Переміщуйте багатокутник вправо і, перед 



тим як відпустити ліву кнопку мишки, натисніть праву. В результаті 

появиться копія раніше побудованого багатокутника. 

16. Виділіть одну копію багатокутника і перетворіть багатокутник в зірку за 

допомогою кнопок переключення режимів багатокутника і зірки  на панелі 

атрибутів. Поміняйте кількість вузлів зірки на панелі атрибутів. Перетягніть 

бігунок поля загострення кутів на панелі атрибутів і поміняйте гостроту 

кутів зірки.  

 

17. Виберіть інструмент Спираль і побудуйте різні типи спіралей: поміняйте 

кількість витків спіралі за допомогою кнопки панелі атрибутів, побудуйте 

спіраль, що розкручується, вибираючи кнопку (Logarithmic Spiral) і задаючи 

коефіцієнт розширення спіралі бігунком в полі (Spiral Expansion Factor). 

18. Побудуйте кілька діаграмних сіток інструментом Диаграмная сетка, 

міняючи кількість їх рядків та стовпчиків на панелі атрибутів.  

19. Вставте нову сторінку і виберіть інструмент Кривая. Побудуйте 

замкнуту криву: утримуючи кнопку мишки, малюйте лінію наче олівцем; 

коли домалюєте до початкової точки  кривої, курсор змінить форму на 

стрілочку і тоді відпустіть кнопку мишки. Якщо відпустити кнопку мишки 

раніше, то крива буде незамкнута.  

(Якщо в процесі побудови кривої лінія поїхала "не туди", потрібно, не 

відпускаючи кнопку мишки, натиснути Shift і повернути покажчик курсора 

вздовж лініі в зворотньому напрямку, щоб стерти невдалу ділянку). 

Завдання для самостійної роботи: 

Побудуйте такі зразки для тренування: 



 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке графічні примітиви (вектори)? 

2. Як задати крок переміщення для курсора в програмі Corel Draw? 

3. Які прості геометричні фігури будуються за допомогою засобів панелі 

інструментів?  

4. Як заокруглити один з кутів прямокутника? І як заокруглити усі 

одночасно на однакову відстань? 

5. Якими способами можна перетворити еліпс у дугу чи (або) сектор? 

6. Які параметри можна встановити для багатокутника на панелі 

атрибутів? 

7. Як перетворити багатокутник у зірку? Які при цьому можна створити 

ще зображення? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 3 

Тема: Corel Draw. Створення блоків зв’язного тексту, 

форматування тексту. 

Мета: Навчитись працювати із двома видами тексту:  простим та фігурним 

текстом, форматувати текст у програмі векторної графіки Corel Draw. 

 

Теоретичні відомості 

В програмі Corel Draw працюють з двома видами тексту: простим та 

фігурним. Фігурний текст викоритовується, коли потрібно створити 

короткий надпис із застосуванням спеціальних ефектів. Для стоврення 

фігурного тексту треба вибрати інструмент Текст, клацнути лівою кнопкою 



мишки в будь-якому місці вікна документа і ввести потрібні символи з 

клавіатури.  

Простий текст застосовується для створення текстових блоків з кількох 

абзаців чи стрічок. Для створення простого тексту потрібно намалювати рамку 

блоку простого тексту. Для цього треба клацнути лівою кнопкою мишки і 

потягнути курсор по діагоналі прямокутної області, в якій буде розміщуватись 

блок простого тексту. 

Хід роботи 

1. Створіть нову сторінку та наберіть меню, відповідно до малюнку 

поданого нижче: 

 

3. Виберіть інструмент Текст і намалюйте ним прямокутник. Утвориться 

пунктирна рамка простого тексту з маркерами навколо. Введіть перший 

блок тексту у цій рамці. Натисніть на середньому нижньому маркері, 

курсор прийме вигляд листочка з текстом. Намалюйте ним прямокутник 

і утвориться нова рамка простого тексту зв’язана синьою стрілкою з 

попередньою. 

Введіть в ній наступний блок тексту. 

Так створіть усі шість блоків зв’язаного 

тексту. 

4. Відформатуйте текст, як на зразку, 

використовуючи кнопки панелі атрибутів. 

Можна форматувати текст натиснувши 



кнопку на панелі атрибутів Редактивровать Текст. Текст з усіх блоків 

появиться у вікні Редактивровать Текст, і тоді виділяються окремі його 

частини та задаються їм відповідні параметри форматування (рис. 6). 

 

Рис. 6. Вигляд вікна Редагування тексту  

4. Для введення фігурного тексту виберіть інструмент Текст клацніть 

мишкою в будь-якому місці сторінки та наберіть текст, як на зразку: 

. 

5. Задайте набраному тексту відповідне форматування. Виділений текст 

можна копіювати та переміщати через буфер обміну, як ви це робили в 

інших програмах. Зробіть копію тексту таким чином: виділіть його 

інструментом Выбор (Вибір) і натисніть + на цифровій клавіатурі. Копія 

створилась над оригіналом, відсуньте її в бік інструментом Вибір. Зробіть 

ще кілька копій тексту. 

6. Тепер розмістіть текст по певній траєкторії: 

 

7. Для цього, виберіть інструмент Кривая  і намалюйте лінію. Виділіть лінію 

інструментом Выбор, натисніть і утримуйте Shift, і клацніть по одній з копій 

тексту. 



(Виділити кілька об’єктів одночасно можна обвівши їх уявним 

прямокутником інструментом Вибір; об’єкти, які повністю попадуть у межі 

рамки, виділяться, а ті, що частково – не виділяться). 

8. Виберіть команди меню Текст – Тескт вдоль пути. На панелі атрибутів 

появились кнопки та віконечка для задання параметрів тексту, розміщеного 

вздовж траєкторії. Виберіть у віконечку Вертикальное положение (варіант 

- текст над лінією, у віконечку Размещение текста  – текст по центру лінії, 

у віконечку Розмір шрифта – 3мм (рис. 7). 

 

Рис. 7. Вигляд панелі атрибутів при розміщенні тексту по траєкторії. 

9. Тепер, подібно як у попередньому випадку, спробуйте вписати іншу 

копію тексту у еліпс: 

  

     А                            Рис. 8.                     Б 

Цього разу у віконечку Вертикальное положение  виберіть варіант  - текст під 

лінією. Як на рисунку 8.А. 

10. Вставте у текст спеціальний символ. Для цього виберіть команду меню 

Текст – Вставить Символ. В правій частині екрану відкриється 

приєднуване вікно Вставка символа . У його верхній частині розміщений 

список шрифтів, з яких можна вибирати символи (вибраний символ є в 

шрифті Webdings). Виберіть потрібний символ у вікні зі зразками і 

натисніть кнопку Вставить внизу вікна Вставка символу. Символ 

вставиться у місці, де був розміщений курсор, перемістіть його всередину 

вписаного тексту. Як на рис.8.Б. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які види тексту використовуються у програмі  Corel Draw? 



2. Яка особливість створення простого тексту? 

3. Яка особливість створення фігурного тексту? 

4. Як розмістити текст по визначеній траєкторії? 

5. Яке приєднуване вікно застосовується для вставки символу і як його 

викликати? 

6.  Який інструмент використовується для створення блоків зв’язного 

тексту? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 4 

Тема: Corel Draw. Індивідуальне завдання: Розробка макету 

фірмового надруку (на пакет, ручку) 

Мета: Навчитись створювати макети фірмового надруку (начерку), 

використовуючи набуті знання в лабораторних 2,3,4. 

 

Теоретичні відомості 

Corel Draw застосовується для виготовлення рекламної продукції, 

плакатів, листівок, календарів, візиток, шрифтових робіт,що виводяться на 

плотер і т. д. 

В програмі Corel Draw працюють з двома видами тексту: простим та 

фігурним. Фігурний текст викоритовується, коли потрібно створити короткий 

надпис із застосуванням спеціальних ефектів. Для стоврення фігурного тексту 

треба вибрати інструмент текст, клацнути лівою кнопкою мишки в будь-якому 

місці вікна документа і ввести потрібні символи з клавіатури.  

Простий текст застосовується для створення текстових блоків з кількох 

абзаців чи стрічок. Для створення простого тексту потрібно намалювати рамку 

блоку простого тексту. Для цього треба клацнути лівою кнопкою мишки і 

потягнути курсор по діагоналі прямокутної області, в якій буде розміщуватись 

блок простого тексту. 

Завдання 



Використовуючи набуті знання та навики на попередніх лабораторних 

№2,3,4 розробіть макет фірмового надруку (на пакет, ручку) та створіть меню 

для ресторану чи кафе, використовуючи метод простого тексту і створення 

блоків зв’язного тексту. 

    Прикладами такого надруку є надрук на кульках мережі магазинів 

Сільпо, Колібріс, Фуршет; на ручках фірми Львівське, Окко, Славутич… 

   

В ході виконання практичного завдання використайте такі команди як 

– Тескт вдоль пути, Текст – Вставить Символ, Вертикальное положение 

виберіть варіант  - текст під лінією, Редактивровать Текст. 

Розробити власний надрук, використовуючи спеціальні символи із 

шрифтів Webdings, Windings :  Текст – Вставить Символ. В правій частині 

екрану відкриється приєднуване вікно Вставка символу . 

Зміст звіту: в ході роботи показати всі команди  і інструменти, які ви 

застосовували для виконання індивідуального завдання, показати мету 

роботи і зробити висновки. Дати відповіді на  питання самоконтролю. 

 

Питання для самоконтролю 

1. В чому полягає принцип роботи інструмента Вибір (Pick)? 

2. Який інструмент призначений для роботи з вузлами та сегментами 

графічних об’єтків Corel Draw? 

3. Які типи вузлів можуть мати графічні об’єкти Corel Draw? 

4. Які операції можна виконувати з вузлами та сегментами графічних 

об’єктів засобами панелі атрибутів для інструмента Форма (Shape)? 

5. Який інструмент призначений для роботи з контурами графічних 

об’єтків? 

6. Які інструменти Ви використовували на даній лабораторній роботі? 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 5 

Тема: Corel Draw. Створення кривої Безьє. Робота з вузлами. 

Використання інструменту Фігура (Форма). 

Мета: Набути навиків роботи із кривою Безьє. Навчитись працювати із 

інструментом Фігура (Форма) та вузлами різних типів. 

 

Теоретичні відомості 

Геометричні фігури Corel Draw складаютьcя з сегментів. Початок і 

кінець кожного сегмента називається вузлом; вузли з’єднуються прямими 

та кривими лініями. 

При побудові лінії інструментом Кривая Безьє кожне натискання 

мишки створює вузол, який з’єднується плавною кривою з попереднім 

вузлом. Якщо потягнути мишкою біля щойно створеного вузла, то 

появляються направляючі точки та лінії даного вузла. Регулюючи 

положення направляючих точок, можна задати кут нахилу та кривизну лінії 

біля цього вузла. 

Для редагування форми вже побудованих графічних об’єктів за 

допомогою направляючих ліній та точок використовується інструмент 

Форма (Shape). При виборі цього інструмента на панелі властивостей 

появляється набір кнопок для роботи з вузлами та сегментами. 

Хід роботи. 

1. Створіть новий документ і виберіть інструмент Кривая Безьє.  

2. Почніть побудову лінії з вузла, що передує лінійному сегменту. Натисніть 

ліву кнопку мишки, не відпускаючи її, натисніть Ctrl (щоб направляюча 

лінія розміщувалась строго горизонтально) і потягніть мишку вправо. 

Відпустіть кнопку мишки і Сtrl, перший вузол готовий. 

 



3. Другий вузол має розташовуватись на одній горизонтальній лінії з першим, 

тому знов натисніть Ctrl і побудуйте другий вузол точно так, як перший. 

 

4. Знову натисніть Ctrl, поставте точку під другою, і не відпускаючи кнопку 

мишки витягніть напрямляючу лінію горизонтально вліво. 

 

5. Четвертий вузол побудуйте так само, як третій. Тепер замкніть криву: 

перемістіть покажчик мишки у початкову точку (біля покажчика курсора 

появиться стрілочка, замість вузла), натисніть кнопку мишки, тоді, не 

відпускаючи кнопку мишки, натисніть Ctrl і витягніть напрямляючи лінію 

горизонтально вправо. 

 

6. Намалюйте довільну криву інструментом Кривая. Виберіть інструмент 

Форма (Фігура). На панелі атрибутів появились кнопки та вікна для роботи 

з вузлами та ділянками кривої (рис. 9).  

 

Рис. 9. Панель інструментів для інструмента Форма  (Фігура). 

7. Виділіть один з вузлів, клацнувши по ньому кнопкою мишки. Біля 

виділеного вузла появляються направляючі лінії, рухаючи якими можна 

міняти форму кривої біля цього вузла. Знищіть виділений вузол за 

допомогою кнопки (-) Удалить узел на панелі атрибутів. Виділіть вузол і 

додайте ще один вузол на ділянці кривої перед ним кнопкою (+) Добавить 

узел . Роз'єднайте криву в виділеному вузлі кнопкою Разъединить кривую 

на панелі атрибутів. У місці роз’єднання появилось два вузли, накладених 

один на другий. Перетягніть один з накладених вузлів мишкою в інше місце. 

8. Вузли кривої можуть бути трьох типів. Перший тип – точка зламу, що 

задасться кнопкою ( ) Острый панелі атрибутів; для цього типу вузла 



можна міняти форму кривої з однієї сторони вузла, форма з іншої сторони 

залишиться незмінною. Тип вузла ( ) Сглаженый використовується, коли 

треба отримати криву з плавним згином, направляючі точки даного типу 

вузла завжди залишаються на одній прямій і поворот направляючої точки з 

одної сторони вузла призведе до повороту направляючої точки з іншої 

сторони на тикий же кут. Вузли типу ( ) Симетрический можуть 

розділяти симетричні криволінійні сегменти, так як їх направляючі точки 

знаходяться на одній прямій на рівній відстані від вузла. Переміщення 

одної точки викликає центрально-симетричне переміщення іншої точки.  

9. Поміняйте форму ділянок кривої перетягаючи їх покажчиком мишки. 

Перетворіть криволінійну ділянку в прямолінійну, виділивши вузол перед 

даною ділянкою кривої, та натиснувши кнопку панелі атрибутів 

Перетворити в пряму. Так само перетворіть прямолінійну ділянку в 

криволінійну кнопкою Перетворити в криву.  

10. Виділіть один вузол у місці роз'єднання кривої, натисніть Shift і виділіть 

другий, тепер їх можна об'єднати в один за допомогою кнопки панелі 

атрибутів Соединить два узла. Кнопка панелі атрибутів Изменить 

направление кривой міняє порядок слідування вузлів кривої від останнього 

до першого. 

11. Знову роз’єднайте криву в якомусь вузлі і відтягніть в сторону один з 

роз’єднаних вузлів. Роз’єднані частини кривої вважаються одним об’єктом. 

Виділіть один з вузлів роз’єднаної кривої і натисніть кнопку панелі 

атрибутів Извлечь фрагмент, частина з виділеним вузлом стане окремим 

об’єктом. 

12. Щоб знову сполучити роз’єднані частини кривої, їх треба зробити одним 

об’єктом. Для цього  виділіть обидві частини кривої інструментом Выбор 

та виконайте команду меню Упорядочить – Обьединить. Тепер виділіть 

крайні роз’єднані вузли двох частин кривої і сполучіть їх прямолінійним 

відрізком, вибравши кнопку панелі атрибутів Соединить кривую. 

13. Змініть відстань по горизонталі та вертикалі між кількома вузлами кривої, 

виділивши ці вузли інструментом Форма (Фігура) і натиснувши кнопку 



панелі атрибутів Розтягнути чи масштабувати вузли. Появляться маркери 

виділення у вигляді чорних прямокутників, перетягання яких буде 

збільшувати чи зменшувати відстань між вузлами. 

 

14. Тепер виділіть кілька вузлів і виберіть кнопку Повернути чи наклонити 

вузли  появились маркери виділення якими можна повернути виділені вузли 

на певний кут чи змістити їх. 

 

15. Знов виділіть кілька вузлів і натисніть кнопку Выровнять . Появиться 

діалогове вікно, в якому можна задати вирівнювання вузлів по горизонталі 

чи по вертикалі. 

16. Переважно при одночасному переміщенні кількох вузлів, вони всі 

переміщаються на однакову відстань. Коли включити режим ( ) Гибкий 

режим на панелі атрибутів, то відстані на які будугь зсуватися виділені 

вузли кривої при переміщенні одного з них, будуть обернено 

пропорційними віддаленню від переміщуваного вузла. Це можна 

подивитись на прикладі побудови спіральної пружини: 

 

17. Намалюйте спіраль з восьми витків і виділіть всі її вузли за допомогою 

кнопки Выделить все узлы на панелі атрибутів інструмента Форма 

(Фігура); 

18. Натисніть на кнопку Гибкий режим на панелі атрибутів інструмента 

Фігура, перетягніть останній вузол зовнішнього витка вверх. 



8. Щоб змінити тип лінії (контура), яку ви малюєте виберіть на панелі 

інструментів інструмент Абрис, відкриється  меню групи цього інструмента 

(рис. 10). 

 

  Рис. 10. Меню групи інструмента Перо Абриса. 

Тут можна задати потрібну товщину лінії контуру, а в вікнах Колір( 

) та Ширина та тип ( ) - стиль лінії, типи кутів зламу лінії, наконечники 

лінії, форму пера яким буде малюватись лінія, вибрати її колір. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які типи ліній можна побудувати в програмі Corel Draw? 

2. В чому полягає принцип роботи інструмента Кривая Безьє? 

3. Який інструмент призначений для роботи з вузлами та сегментами 

графічних об’єтків Corel Draw? 

4. Які типи вузлів можуть мати графічні об’єкти Corel Draw? 

5. Які операції можна виконувати з вузлами та сегментами графічних 

об’єктів засобами панелі атрибутів для інструмента Форма (Фігура)? 

6. Для чого призначений Гибкий режим при роботі з вузлами? 

7. Який інструмент призначений для роботи з контурами графічних 

об’єтків? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 6 

Тема: Corel Draw. Побудова зображення по зразку. 

Використання групи інструментів Абрис. 

Мета: Навчитись створювати різного роду фігури, удосконалити навики 

роботи із інструментом Форма та вміти використовувати групу інструментів 

Абрис.  

 

Хід роботи 



1. Використовуючи знання набуті при виконанні попередній лабораторних 

робіт  для закріплення пройденого матеріалу  побудуйте зображення, як на 

зразку. 

 

2. Побудуйте квадрат з заокругленими кутами (параметр заокруглення 60). 

Використовуючи кнопку панелі атрибутів Переобразовать в кривыеь      (

), перетворіть квадрат в криві. 

3. Виберіть інструмент Форма (Фігура) і виділіть ним всі вузли нової 

кривої, розтягнувши навколо неї прямокутну рамку виділення.  

4. Виберіть команду меню Упорядочить – Разединить (крива розділиться 

на вісім cамостійних об’єктів). 

5. Інструментом Выбор виділіть чотири прямолінійні відрізки і клацніть 

правою кнопкою мишки на перекресленому зразку кольору на екранній 

панелі кольорів ( ), колір контура відрізків перестане відображатись на 

екрані. 

6. Утримуючи клавішу Shift інструментом Выбор виділіть чотири 

дугоподібні відрізки. 

7. Вибравши кнопку меню групи інструмента Абрис ( ), викличте вікно 

Перо Абрису (рис. 11) і в ньому призначте дугоподібним об’єктам 

наконечник у вигляді літачка. 

8. Використовуючи певний інструмент за власним бажанням, створіть 

геометричну фігуру і проробіть з нею все те саме, що у пунктах 1-7. 

Призначте дугоподібним об’єктам будь-який наконечних із існуючих. 

9. Відобразіть створені об’єкти у звіті, оформіть звіт, зробіть висновки по 

виконанню даної лабораторної роботи.   



 

Рис. 11. Вигляд вікна Перо Абрису. 

Питання для самоконтролю: 

1.  В чому полягає принцип роботи інструмента Кривая Безьє? 

2. Який інструмент призначений для роботи з вузлами та сегментами 

графічних об’єтків Corel Draw? 

3. Які типи вузлів можуть мати графічні об’єкти Corel Draw? 

4. Які операції можна виконувати з вузлами та сегментами графічних об’єктів 

засобами панелі атрибутів для інструмента Форма (Фігура)? 

5. Для чого призначений Гибкий режим  при роботі з вузлами? 

6. Який інструмент призначений для роботи з контурами графічних об’єтків? 

7. Як перетворити геометричну фігуру у криві?Який інструмент при  цьому 

використовується? 

8. Які параметри контуру можна задати у діалогових вікнах Тип лінії та  панель 

Колір лінії ? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 7 

Тема: Corel Draw. Робота із інструментом Художнє 

оформлення. 

Мета: Навчитись малювати готовими узорами та фігурами, які записані в 

наборі заготовок програми. Створювати нові, власні заготовки для 

малювання і оформлення зображень. 

 



Теоретичні відомості 

Інструмент програми Corel Draw Художнє оформлення дає можливість 

малювати готовими узорами та фігурами, які записані в наборі заготовок 

програми. Вибравши кнопку Художнє оформлення на панелі інструментів, на 

панелі властивостей можна задати тип інструменту для малювання: Заготовка, 

Кисть, Распылитель, Калиграфическое перо, С нажимом. Для кожного з цих 

типів інструментів можна вибрати вид заготовки для малювання із списку на 

панелі властивостей та задати додаткові параметри малювання. 

Також користувач може створити свої власні зразки узорів та фігур та 

доповнити ними стандартний набір заготовок інструменту Живопись. 

Хід роботи. 

1. Виберіть інструмент Художнє оформлення і задайте тип інструменту, яким 

ви хочете малювати на панелі властивостей Кисть (рис. 12).  

 

Рис. 12. Панель атрибутів для інструмента Кисть з набору Художнє 

оформлення. 

2. В списку штрихів пензля на панелі атрибутів виберіть один з типів 

заготовок, для малювання. В пункті панелі атрибутів Толщина 

инструментов для живописи  можна задати ширину пензлика. Попробуйте 

помалювати, використовуючи різні типи заготовок для пензлика та для 

інших інструментів: Заготовка, Кисть, Распылитель, Калиграфическое 

перо, С нажимом. Наприклад, результат використання інструменту 

Распылитель може бути таким: 

 

3. Створимо власний тип заготовки для малювання. Намалюйте змію: 



 

Спочатку побудуйте замкнуту криву, що відповідає абрису голови та тіла змії, 

а потім ламану лінію - зигзаг на спину, та очі і ніздрі з еліпсів. 

4. Виділіть за всі елементи змії одночасно інструментом Выбор, перетягнувши 

покажчик інструменту по діагоналі уявного прямокутника, що охоплює всю 

змію, і згрупуйте його кнопкою на панелі атрибутів Група. 

5. Виберіть інструмент Художнє оформлення, і включіть режим Кисть. 

Клацніть на кнопці з зображенням дискети на панелі атрибутів, і задайте 

ім'я файлу для збереження заготовки. Тепер в списку заготовок Кисти, буде 

і заготовка з зображенням змії, її можна вибрати і малювати нею. 

6. Щоб зробити змію згорнутою в спіраль, намалюйте спіраль з двох витків, 

включіть інструмент Художнє оформлення, і виберіть в списку заготовку 

змії. 

 

7. Створіть заготовку за власним бажанням, повторивши пункти 2-5. 

Збережіть результати своєї роботи і продемонструйте їх викладачеві. 

8. Зробіть висновки по даній лабораторній роботі і створіть звіт засобами 

текстового редактора 

Питання для самоконтролю: 

1. Для чого призначений інструмент Художнє оформлення? 

2. Які типи інструментів на панелі властивостей можна вибрати для 

інструменту Художнє оформлення ?  

3. Які різновиди інструмента Художнє оформлення ) можна застосовувати? 



4. Як зберегти власну заготовку для малювання у наборі заготовок 

інструмента Художнє оформлення? 

5. Які існують режими роботи для інструменту Художнє оформлення? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 8 

Тема: Corel Draw. Робота із Інструментами програми  -  

Розмір і Ніж. 

Мета: Навчитись створювати об’єкти і здійснювати їх розрив в певному 

місці, а також вимірювати розміри готових об’єктів використовуючи 

інструменти Розмір і Ніж. 

 

Теоретичні відомості 

Інструмент Розмір дозволяє вивести розміри для побудованих 

геометричних фігур, довжини об’єктів та розміри між ними. На панелі 

властивостей можна вибрати типи розмірних ліній: горизонтальні, 

вертикальні, нахилені, кутові розміри . 

Інструмент Ніж  призначений для розриву кривої в певному місці, а 

також для створення ефекту роз’єднання об’єктів в певних елементах їхньої 

структури. 

Хід роботи 

1. Використайте інструмент Розмір.  Намалюйте прямокутник і виберіть 

інструмент Ромір. Виберіть тип розміру на панелі інструментів: 

автоматический( ), вертикальный( ), горизонтальный ( ), кутовой 

( ), диагональный ( ) задайте стиль розміру – десятичный, точність 

розміру ( кількість цифр після коми) - 2, одиниці виміру - см. В пунктах 

Префикс , та Суфикс розмірної лінії можна задати надпис перед і після 

розміру. Кнопкою Динамическое проставление размерных линий можна 

задати прив'язку надпису розміру до величини розмірної лінії. 



Натиснувши на кнопку Положение текста , можна задати розміщення 

тексту відносно розмірної лінії.  

Наведіть покажчик мишки на один з кутів прямокутника і коли кутовий 

вузол буде синього кольору, клацніть мишкою. Потім наведіть покажчик 

мишки на інший вузол і клацніть по ньому, а після цього клацніть в місці, 

де має бути надпис розміру. 

 

2. Надпис розміру можна редагувати. Виділіть його, клацнувши по ньому 

інструментом Вибір. Тепер можна змінити його висоту, ширину, вибрати 

тип шрифта надпису та розмір шрифта. 

3. Проставте різні типи розмірів для різних фігур. Розміри можна 

створювати як самостійний об'єкт не прив'язаний до певної фігури. 

4. Побудуйте еліпс витягнутий у горизонтальному напрямку і перетворіть 

його в криві (поступово зробимо з еліпса перлину). 

 

5. Виділіть інструментом Форма (Фігура) верхній та нижній вузли еліпса і 

змістіть їх вліво при натиснутій клавіші Ctrl.   

6. Виберіть інструмент Ніж  і включіть режим Автозамикання  кнопкою (

) на панелі атрибутів. Помістіть покажчик ножа в лівий вузол фігури 

і коли він прийме вертикальне положення, натисніть ліву кнопку мишки. 

Перемістіть покажчик ножа у правий вузол і знову клацніть мишкою. 

Фігура розрізалась на окремі верхню і нижню частини. 

7. Виділіть інструментом Выбор верхню частину і клацніть по ній лівою 

кнопкою мишки ще раз, щоб появились маркери повороту. Перемістіть 

центр повороту у лівий нижній вузол об’єкта. Відкрийте приєднуване 



вікно Преобразование за допомогою команд меню: Окно –Окна 

настройки – Преобразование, задайте кут повороту  15о  і натисніть Enter 

(рис. 13). 

 

Рис. 13. Приєднуване вікно Преобразование 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Для чого призначений інструмент Розмір? 

2. Які види розмірів для графічних об’єктів можна встановлювати у 

програмі Corel Draw? 

3. Як відредагувати вже встановлений розмір об’єкта? 

4. Для чого призначений інструмент Ніж? 

5. Які операції можна виконувати з графічними об’єктами за допомогою 

приєднуваного вікна Преобразование (Transform)? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 9 

Тема: Corel Draw. Робота із приєднююми вікнами програми 

Corel Draw. Вікно задання форми. 

Мета: Навчитись працювати із приєднюючим вікном, а саме вікном задання 

форми у векторному графічному редакторі Corel Draw. Вивчити усі 

властивості цього вікна і їх нє практичне застосування. 

Теоретичні відомості 



У векторному графічному редакторі Corel Draw є багато 

приєднуваних вікон, які можна викликати в потрібний момент за допомогою 

команди меню Окно –Окна настройкы. Одним з таких вікон є вікно 

Задание формы (Формирование), яке має три вкладки: Соединение, 

Исклбчение, Пересечение.  

Використання кнопок вкладки Соединение дає можливість об’єднати 

по контуру кілька графічних об’єктів, які накладаються один на одного. 

 

За допомогою вкладки Исключение  одним графічним об’єктом можна 

відрізати частину іншого. 

Використання кнопок вкладки Пересечение дає можливість отримати 

новий об’єкт, який лежить на перетині кількох інших графічних об’єктів. 

Хід роботи. 

1. Намалюйте прямокутник та круг так, щоб вони накладались один на 

другий. Виберіть в меню команди Вікно – Выкна настройки. 

Відкриється вікно з трьома ярличками Соединение, Исключение, 

Пересечение. 

2. Виберіть ярлик Соединение, зніміть прапорці Исходный обьект (, 

Конечный обьект. Виділіть прямокутник і натисніть на кнопку 

Соединить с… і стрілочкою вказівника курсора натисніть на круг. 

Прямокутник і круг об'єднаються по контуру.  

 



3. Намалюйте такі ж прямокутник і круг. Виберіть ярлик Исключение  і 

зніміть прапорці Исходный обьект , Конечный обьект. Виділіть 

прямокутник і натисніть на кнопку Исключение, і тоді натисніть 

стрілкою вказівника курсора на круг, щоб відрізати прямокутником 

частину  круга. 

 

4. Виберіть ярлик Пересечение і зніміть прапорці Исходный обьект, 

Конечный обьект. Знов намалюйте прямокутник і круг. Виділіть 

прямокутник, натисніть на кнопку Пересечь с… і натисніть на круг. 

Результат роботи буде такий: 

 

5. Спробуйте намалювати вечірній пейзаж. Спочатку намалюйте 

прямокутник і контур гори інструментом кривая так щоб він був 

замкнутим і зробіть його Пересечение з прямокутником, поставивши  

галочки в пунктах Конечный обьект, Исходный обьект вікна 

Пересечиние. Непотрібну частину яка залишилась від контура виділіть 

і знищіть.  

8. Так само намалюйте ще два контури гір і пересічіть їх з тим же 

прямокутником. 



 

9. Тепер намалюйте сонце і зірки. Щоб намалювати зірку, намалюйте 

маленький круг, виділіть його і виберіть з панелі інструментів інструмент 

Интерактивное искажение. Клацніть ним по крузі і потягніть вправо 

стрілочку управління, яка появилася. 

10. Тепер розмалюйте малюнок. Виділіть прямокутник (небо) і виберіть 

Интерактивный инструмент заливка . Виберіть на панелі властивостей 

тип заливки - Линейная градиентная заливка, для Первого указателя 

заливки  - фіолетовий колір, для Последнего указателя заливки - жовто-

рожевий (рис. 14). 

 

Рис. 14. Вигляд панелі атрибутів для інструмента Интерактивный 

инструмент заливок 

11. Клацніть мишкою над верхньою стороною прямокутника і протягніть 

вниз до місця, де небо перетинається з горами, не відпускаючи кнопку 

мишки. Щоб додати проміжний колір між фіолетовим і жовто-рожевим, 

виберіть його з екранної панелі кольорів в правій частині екрану і не 

відпускаючи кнопку мишки, перетягніть на пунктирну лінію градієнта, а 

тоді відпустіть кнопку мишки. Гори можна замалювати аналогічно за 



допомогою інструменту Интерактивный инструмент заливка. Щоб 

поміняти порядок накладання об'єкта один на другий, наприклад сховати 

сонце за гори, треба його виділити і вибрати послідовність команд меню 

Упорядочить - Порядок – Назад. 

12. Скопіюйте весь малюнок. Виділіть прямокутник-небо і виберіть 

інструмент Интерактивный инструмент заливка . Поміняйте кольори 

Первого указателя заливки  і Последнего указателя заливки на темний 

голубий і світлий голубий, так щоб пейзаж став денним. 

13. Знищіть зірки і намалюйте інструментом Кривая  хмари (контур хмари 

має бути замкнутий). Виділіть хмару і виберіть інструмент 

Интерактивная заливка сеткой. На хмарі появиться сітка з вузлами. 

Тепер можна вибрати якийсь колір з панелі кольорів і, не відпускаючи 

кнопку мишки, перетягнути показник курсору на вузол сітки на хмарі, 

а після цього відпустити кнопку мишки. Частина хмари біля вузла 

замалюється у вибраний колір. Так можна розмалювати різними 

кольорами вузли сітки. 

 

14. Виділіть сонце і перемістіть його вище на небо. Виберіть інструмент 

Интерактивная тень . Клацніть показником курсора по центру сонця 

і протягніть до краю контура сонця, не відпускаючи кнопку мишки. На 

панелі атрибутів встановіть Оперение падающей meнu - 60, задайте 

колір тіні - жовтий, Ручное Направление Тeнu– наружу (рис. 15). 

 

Рис. 15. Вигляд панелі атрибутів для інструмента Интерактивная тень. 

Питання для самоконтролю: 

1. Для чого призначене приєднуване вікно Задання форми (Формирование)? 

2. Як об’єднати два об’єкти, що накладаються один на одного, по контуру? 



3. Як відрізати одним графічним об’єктом частину іншого? 

4. Які дії з графічними об’єктами можна виконати за допомогою вкладки 

Пересечиние  приєднуваного вікна Задання форми (Формирование)? 

5. Для чого призначений Інтерактивний інструмент заливка? 

6. Які види інтерактивних заливок можна задавати графічним об’єктам? 

7. Які параметри заливки встановлюються засобами панелі атрибутів для 

інструмента Інтерактивний інструмент заливка? 

8. Як працює інструмент Інтерактивна заливка сіткою? 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 10 

Тема: Corel Draw. Робота з інструментами групи 

Інтерактивні. 

Мета: Навчитись працювати з інструментами: Інтерактивний контур, 

Інтерактивне викривлення, Інтерактивна тінь, Інтерактивна оболонка у 

векторному графічному редакторі Corel Draw. На прикладі поданої вправи 

навчитись використовувати інструменти групи Інтеррактивні для окремих 

випадків при створенні зображення 

 

Теоретичні відомості 

В програмі Corel Draw є група інструментів призначених для 

регулювання форми готових об’єктів чи груп об’єктів, додавання тіней, 

перетворення двохвимірних об’єктів в тривимірні та задання інших ефектів 

графічним об’єктам. 

Щоб застосувати певний ефект до графічного об’єкта, потрібно 

виділити його інструментом Вибір, тоді вибрати з панелі інструментів 

відповідний ефект та натиснути ліву кнопку мишки на графічному об’єкті. 

Біля об’єкту появиться стрілка з бігунками, якими можна регулювати 

параметри цього ефекту (рис. 16.).  



 

Рис. 16. Приклад можливості регулювання для інструмента 

Интерактивное выдавливание . 

Додаткові параметри для кожного з цих інструментів можна задати на 

панелі атрибутів.  

Хід роботи. 

1. Намалюйте прямокутник і виберіть інструмент Интерактивний 

контур . Задайте на панелі властивостей тип контура – Вовнутрь , Шаг 

контур – 1, Cмещение в контуре  – 2,54. Отримаєте прямокутник обведений 

контуром. 

 

2. Тепер намалюйте якийсь складніший об’єкт, наприклад, машину 

(зовнішній контур машини). Для інструменту Интерактивный контур 

задайте тип контура – Наружу , Шаг контура  –3, Смещение в контур – 3. 

Отримаєте ще три машини трохи більшого розміру. 

3. Намалюйте прямокутник і виберіть інструмент Интерактивное 

искажение, тип искажения – Вдавливание и випячивание , клацніть мишкою 

по центру прямокутника і потягніть вправо. Вийде щось таке: 

 

4. Перетягніть квадратик біля синьої стрілки інструменту 

Интерактивное искажение  вліво і отримаєте квітку: 



 

Якщо порухати ромбіком інструменту искажения, зміниться 

розміщення центру квітки. 

 

5. Намалюйте новий прямокутник і виберіть тип искажения  - 

Искажение застежкой , на панелі властивостей можна задати Aмплітуду 

искажения , Частоту искажения  (кількість зубців), та типи иксажения – 

Cглаженое , Cлучайное  і Mестное.  Приклад Mестного искажения 

застежкой : 

 

6. Намалюйте прямокутник і виберіть тип искажения  - Искажение 

закручиванием . Клацніть мишкою по центру прямокутника і потягніть 

курсор по колу за, або проти годинникової стрілки. Порухайте ромбом та 

кругом інструменту Искажение закручиванием  і подивіться як буде 

мінятись ваше зображення. 

 



7. Намалюйте прямокутник, замалюйте його якимсь кольором і 

виберіть інструмент Интерактивная тень . Клацніть мишкою по центру 

прямокутника і потягніть вправо. 

    

Рухаючи чорним квадратиком інструменту Интерактивная тень 

можна міняти напрямок падіння тіні; білий квадратик можна пересувати з 

центру на середини сторін прямокутника для зміни точки з якої починається 

тінь; якщо совати бігунком по синій стрілці інструменту Интерактивная 

тень  можна міняти насиченість тіні. На панелі властивостей можна задати 

Темноту падающей тени, Оперение падающей тени  (розмитість країв тіні), 

Тип перспективи , Угол тени , Растяжение тени  і поміняти її колір. 

8. Побудуйте ще один прямокутник і виберіть на панелі інструментів 

ефект Инетрактивной Огибающей . Навколо прямокутника появиться 

червона пунктирна лінія з вузлами та напрямляючими точками. 

Пересуваючи мишкою ці вузли і напрямляючі точки можна міняти форму 

прямокутника довільним чином. 

9. Побудуйте три еліпси, по черзі виділіть їх і призначте їм жовтий, 

червоний і синій кольори, натискаючи лівою кнопкою мишки на 

відповідний кольорах екранної палітри кольорів. Розмістіть еліпси так, щоб 

вони частково перекривали один одного. 

Виділіть одночасно всі еліпси і натисніть на кнопці Объединения( 

) на панелі атрибутів.  

 



Утворився один об’єкт з прорізами в місцях перетинання еліпсів. 

Колір об’єкта береться від еліпса, який був виділений останнім. 

10. Виділіть цей об’єкт і натисніть на кнопці Отделить  ( ) на панелі 

атрибутів. Еліпси знову стануть окремими об’єктами. 

 

Вправа «Спіла груша» 

У цій вправі ви намалюєте грушу, таку як на рис. 17 

 

Рис. 17. «Спіла груша» 

1. Виберіть інструмент Эллипс через З точки (Еліпс через З точки) і на 

панелі властивостей встановіть для нього режим зображення Еліпс. Після 

цього перемістіть вказівник миші в робочу область і намалюйте еліпс, як 

поазано на рис.а. 

 

2. Активізуйте інструмент Указатель (Вибір) і за його допомогою виділіть 

еліпс. Потім виберіть інструмент Оболонка (Интерактивной 

Огибающей). Підведіть вказівник до верхнього середнього вузла та, 



утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістіть його так, щоб 

отримати зображення, яке б нагадувало бік груші. Також перемістіть 

правий боковий середній вузол і надайте малюнку симетричності за 

допомогою правого верхнього вузла. Ви маєте отримати зобра-ження, як 

на рис. б. 

3. Використовуючи інструмент Прямокутник, намалюйте прямокутник 

(рис. в); виділення з нього не знімайте. Активізуйте інструмент Оболонка 

та, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістіть верхній і 

нижній середні вузли так, щоб отримати зображення, подібне до 

наведеного на рис. г. 

4. Знову активізуйте інструмент Вибір)і виділіть зображення груші. 

Виберіть інструмент Фонтанная заливка , у вікні, що відкриється, у 

списку типів заливки клацніть Радіальні та встановіть два кольори 

градієнтного перетікання: світло-коричневий та темно-коричневий. 

Після цього виділіть зображення черешка груші та залийте його 

градієнтом. 

5. Скориставшись інструментом Вибір, двічі клацніть лівою кнопкою миші 

зображення черешка, щоб навколо нього з'явилися маркери обертання. 

Перемістіть їх за натиснутої лівої кнопки миші так, щоб зображення 

черешка було правильно розташоване відносно намальованої груші. 

6. Перемістіть зображення черешка до зображення груші. Простежте за 

тим, щоб черешок було розташовано позаду груші: клацніть його правою 

кнопкою миші та в контекстному меню виберіть команду Порядок ► На 

уровень назад (Порядок ► На рівень назад). За допомогою інструмента 

Свободная форма (Довільна форма) намалюйте груші «чубчик». 

Збережіть його у файлі Вправа 1.cdr. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які ефекти можна задавати графічним об’єктам засобами панелі 

інструментів у програмі Corel Draw? 

2. Для чого призначений інструмент Интерактивний контур? 



3. Які типи викривлень можна виконати з графічними об’єктами за 

допомогою інструмента Интерактивное искажение? 

4. Які параметри тіні можна задати на панелі атрибутів для 

інструмента Интерактивная тень ? 

5. Як працює інструмент Инетрактивная Огибающая? 

6. Для чого призначена кнопка Объединения? 

7. Як розділити об’єднані об’єкти? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 11 

Тема: Робота із інструментами програми Corel Draw: 

Інтерактивне перетікання і видавлювання. Робота у 

приєднюючому вікні Перетворення (Трансформація). 

Мета: навчитись використовувати інструменти Інтерактивне видавлювання 

для створення ілюзії трьохвимірного об’єкту, а також створювати ефекти 

перетікання для окремих об’єтів. Вміти використовувати приєднане вікно 

програми для перетворення зображень. 

 

Теоретичні відомості 

Ефект перетікання в програмі Corel Draw використовується для 

плавного перетворення одного графічного об’єкта в інший з побудовою 

заданої кількості проміжних перехідних об’єктів. Цей ефект може 

застосовуватися у багатьох випадках, але всі вони починаються з побудови 

двох вихідних об’єктів, які позначають початок і кінець переходу. 

Сукупність об’єктів, що отримуються в результаті застосування ефекту 

перетікання називаються групою перетікання. Така група складається з 

трьох частин: двох управляючих об’єктів (початкового і кінцевого) і групи 

проміжних об’єктів, створених в процесі застосування ефекту. 

Ефект екструзії чи видавлювання дозволяє надавати плоским 

двохмірним об’єктам ілюзію об’ємності, додаючи їм тертій вимір. Цей 



ефект домальовує невидимі переважно бокові грані об’єктів, замінюючи 

планову проекцію на перспективну з заданою точкою сходження променів. 

Хід роботи 

1. Намалюйте два початкові об’єкти – круг та прямокутник. Виділіть круг, 

виберіть інструмент – Интерактивное перетекание , клацніть мишкою 

по кругу і не відпускаючи кнопку мишки перетягніть покажчик курсора 

мишки до прямокутника. Побудується поступовий перехід від круга до 

прямокутника. 

 

На панелі властивостей можна задати Количество шагов перехода  між 

об’єктами, Угол поворота обьєктов перехода , типи перетікання – По 

прямой, По часовой стрелке, Против часовой стрелки . 

2. Спробуйте намалювати нитку бісеру за допомогою інструменту 

Интерактивное перетекание. Намалюйте спочатку два круги з 

радіальною інтерактивною заливкою та „нитку”.  

 

3. Побудуйте інтерактивне перетікання між двома кругами, і зразу, ще при 

включеному інструменті Интерактивное перетекание , клацніть 

правою кнопкою мишки по перетіканню і в контекстному меню виберіть 

команду Новий путь. Чорною стрілкою, що появиться, виберіть „нитку”. 

Білі квадратики в серединах першого і останнього кругів перетікання 

можна пересувати вздовж нитки міняючи відстань між об’єктами 

перетікання. Щоб відділити нитку від бісеру виберіть команди меню 

Упорядочить – Отделить. Тепер нитку можна сховати за бісер, 

виділивши її і вибравши команди Упорядочить – Порядок – Назад. 



 

4. Намалюйте багатокутник і виберіть інструмент Интерактивное 

выдавливание. Клацніть мишкою по багатокутнику, і не відпускаючи 

кнопку мишки, перетягніть курсор трохи в сторону. 

 

5. Побудований об’єкт можна розділити на частини за допомогою команд 

меню Упорядочить – Отделить, і розгрупувати всі частини за 

допомогою кнопки панелі інструментів Разгрупировать все. Після цього 

кожну частину об’єкта можна редагувати окремо. 

6. Побудуйте витягнутий по вертикалі восьмикутник і задайте йому 

довільну заливку. Відкрийте приєднуване вікно Преобразование за 

допомогою команд меню Окно – Окна настройки – Преобразование 

(рис. 13). 

7. Центр повороту восьмикутника розмістіть у нижній вузол. У лічильник 

кута повороту Угл  введіть значення 20о і клацанням на кнопці 

Применить к копии  перетворіть восьмикутник у квітку. Виділіть усі 

восьмикутники, залийте їх якимсь кольором і з’єднайте кнопкою 

Объєдинения  ( ) на панелі атрибутів. 

                      



4. Побудуйте зображення тріснутого яйця. Побудуйте білий еліпс, 

перетворіть його в криві. Інструментом Форма (Фігура) при натиснутій 

клавіші Ctrl відтягніть правий вузол трохи вправо.  

 

5. Клавішею + на цифровій клавіатурі побудуйте копію об’єкта. 

Декількома послідовними клацаннями інструментом кривая Безье 

обудуйте ламану лінію, що перетинає границю яйця. 

6. Виділіть інструментом Выбор ламану лінію, відключіть прапорці 

Целевой обьект  і Исходный обьект  на вкладці Обрезка  в 

приєднуваному вікні Форма  і клацніть Застосувати. 

7. Виберіть інструмент Форма, виділіть при натиснутій клавіші Shift всі 

вузли ламаної лінії і включіть кнопку повороту вузлів ( ) на панелі 

атрибутів. Маркер центра повороту розмістіть у лівому вузлі тріщини і 

потягніть правий верхній маркер рамки виділення      ( ) трохи вверх. 

Задайте шкарлупі яйця бежеву заливку. 

 

Вправа 1. «Робота в приєднуваних вікнах» 

1. Створюємо круг (коло). Відкриємо приєднуване вікно Перетворення як 

на рисунку 1. Налаштуємо відповідно показані на рисунку параметри. 

Центр кола змістити як на Рис. В нижній правий кут відносно далеко від 

кола. Кут повороту 5 градусів, кількість копій 71. Вибрати команду 

Застосувати у приєднуваному вікні. 



 

Рисунок 1. 

2. Виділимо всі об’єкти і з’єднаємо їх кнопкою Об’єднати на панелі 

влатисвотей інструменту Вибір. Рисунок 2. 

 

Рисунок 2. 

3. Малюємо коло і у вікні Перетворення вибираємо наступні 

параметри:кут повороту 15 градусів, кількість копій 23, кут повороту 



перетягуємо відносно не далеко у нижній правий кут. як на Рис. 3. , 

застосовуємо команду об’єднати і залити відповідно вибраним 

кольором. 

 

Рисунок 3. 

4. Створимо капсулу (прямокутник із заокругленими кутами) таким же 

способом як і у попередніх завданнях налаштуємо відповідні  у вікні 

Перетворення (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 

5. Намалюємо круг і поставимо його відносно в центрі нашої фігури. 

Об’эднаємо круг і фігуру квітки, отримаємо малюнок текстуру як на 

рисунку 5. 



 

Рисунок 5. 

6. Вибрати  фігуру Спіраль, можна логарифмічну. Налаштувати параметри 

як на Рисунку 6. Зробити кут повороту 12, кількість копій 29, відносно 

нижнього правого кута. Застосувати перетворення до спіралі. 

Наступним кроком об’єднати  і замкнути криви командами на панелі 

властивостей створеного примітиву.  

 

Рисунок 6. 

7. Використаємо фігуру  Складної зірки для створення наступного узору. 

Кількість кутів зірки – 10.  При цьому поміняємо дещо її вигляд, 

використавши інструмент Фігура і змістивши один із кутів зірки до 

центру. Отримаємо як на Рисунку 7. Кут повороту 30  градусів, кількість 

копій 11. Центр переміщення як і у попередніх випадках.Можна 

застосувати приєднуване вікно Заокруглення/вм’ятина/ фаска і 

заокруглити кути зірки на певний радіус заокруглення. 



РРисунок 7. 

8. Виберемо фігуру Прямокутник , заокруглимо його  кути і вгнемо їх до 

середини. Кут повороту виберемо 15 і кількість копій – 23. Кут зміщення 

відносно нижнього правого кута . Рисунок 8.  

 

Рисунок 8. 

Вправа 2. «Робота з інтерактивними інструментами» 

1. Створити об’єкт коло і продублювати його. Вибрати команду на панелі 

Меню: Упорядочить – Вировнять – Вировнять по центру як на Рисунку 

9. 



Рисунок 9. 

2. Зробити перетікання кола в коло за допомогою Інструменту 

Інтерактивне перетікання. Виконати команду : Упорядкувати – 

Роз’єднати. Група перетікання. Наступним короком Розгрупувати 

об’єкти і наступни -  Згупувати знову. 

3. Продублювати групу об’єктів, опустити дещо в низ. Вибравши їх разом 

натиснути комбінацію команд: Упорядкувати – Вирівняти – Вирівняти 

центри по вертикалі ( Рисунок 10). 

           

                                    Рисунок  10                               Рисунок 11 

4. Вибрати одну групу об’єктів і зробити перетікання їх до іншої за 

допомогою Інструменту Інтерактивне перетікання. Кількість кроків – 

10. (Рисунок 11). 

5. Вибрати весь новостворений об’єкт, роз’єднюємо  його командою: 

Упорядкувати – Роз’єднати. Група перетікання. Наступним кроком – 



роз’єднати (розгрупувати)  і комбінувати їх за допомогою команди 

Об’єднати . Використати заливку. (Рисунок 12) 

 

Рисунок 12. 

6. Використаємо один із малюнків, ставорених на попередньому уроці і 

надамо йому об’єму та випуклості.  

До Рисунку 7 виокнаємо набір команд: Упорядкувати – Формування – 

Границя. 

 

 

Рисунок 13. 

7. Отримаємо контурний об’єкт, який перетягнемо всторону і надамо йому 

заливки. До основного об’єкту застосуємо набір команд як на Рисунку 

14: 



 

Рисунок 14. 

8. Вилучимо абрис в сторону і отримаємо як на Рисунку 15. 

 

    

                   Рисунок 15.                                        Рисунок16.  

9. Відцентровуємо два об’єкти (контур і абрис) за допомогою команди 

Упорядкувати  - Вирівняти  - Вирівняти так, щоб вони накладалися один 

на оден. Вибравши інструментом Вибір створений об’экт 

скомбінований із абрису і контуру наступним – застосувати команду: 

Заднє мінус переднє на панелі Властивостей . 

     

                                      Рисунок 17.                                       Рисунок 18. 



10. Отримаємо нову криву, яку залиємо градієнтною заливкою, при чому ж 

радіальною, в сірих тонах. 

11. На наступному кроці роз’єднаємо усі криві останнього створеного 

об’єкту командою Упорядкувати - Роз’єднати. Криві. Отримаємо 

відповідно як на Рисунку 19. 

 

         

                     Рисунок 19.                                                Рисунок 20 

12. Можна змінити тип лінії абрису та оформити лінію (контур) об’экту 

однією із заготовок із художнього оформлення. Створіть ще два такі 

малюкниі з об’эктів, створених на попердніх уроках. Перемістіть їх на 

чорний фон і продемонтствруйте результати . 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як працює інструмент Интерактивное перетекание? 

2.  Які параметри для групи перетікання можна задати на панелі атрибутів 

для інструмента Интерактивное перетекание? 

3. Як розмістити групу перетікання по заданій траєкторії? 

4. Чи можна кожен об’єкт групи перетікання зробити окремим об’єктом? 

Як це зробити?  

5. Як працює інструмент Интерактивное выдавливание ? 

6. Для чого призначене приєднуване вікно Преобразование? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 12 



Тема: Використання ліній та тексту при створенні складних 

векторних об’єктів. Опрацювання зображень, створення 

заготовок для зображень.  

Мета: здобути навички використання інструментів і команд редактора Corel 

DRAW, призначених для створення і опрацювання складних векторних 

зображень, окремих заготовок для зображень. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ. Ви маєте намалювати 

такий годинник, як на рис. 18. Роботу розпочинайте з побудови основи 

малюнка. Щоб створити зображені на (рис. а) примітиви, 

скористайтесь інструментами Еліпс -  Еліпс через З точки та Безье . 

 

Рис. 18. "Чарівний годинник" 

 

 

Оскільки вам до корпуса годинника потрібно приєднати його ніжки, 

виберіть інструмент Указатель, утримуючи клавішу Shift виберіть корпус і 

ніжки та на панелі властивостей натисніть кнопку Обьединение. Вікно 



Формирование (Формування) не закривайте. Для  малювання кнопки 

скористайтесь еліпсом та дугою, яку можна вибрати за допомогою елемента 

Простые формы, потім на панелі властивостей натиснути кнопку 

Идеальные формы. Об’єднайте еліпс с дугою. 

2. Тепер малюнок можна зафарбувати. Виберіть інструмент Указатель 

(Вибір), виділіть за його допомогою зображення кнопки годинника, 

клацніть інструмент Заливка та виберіть пункт Заливка текстурой 

(Заливка текстурою). В однойменному вікні, що відкриється, виберіть зі 

списку бібліотек текстур пункт Примеры, а зі списку текстур — 

Слоистый мрамор. Клацніть кнопку ОК. Зафарбуйте з використанням 

мармурової текстури також і внутрішнє коло годинника (рис. в). 

3. Активізуйте інструмент Указатель (Вибір), виділіть за його допомогою 

зовнішнє коло і ніжки годинника. Клацніть інструмент Заливка 

(Заливка) та на панелі властивостей виберіть пункт Градиентная 

заливка. У вікні, що відкриється, зі списку типів виберіть Радиальная, 

встановіть перемикач Монохромная і задайте кольори переходу — 

чорний та білий, значення центра переходу залиште рівним 50 (рис.1). 

4. Виберіть інструмент Указатель (Вибір) і виділіть за допомогою рамки 

весь малюнок. Виконайте команду Упорядочить - Сгруппировать 

(Впорядкувати - Згрупувати), щоб отримати єдиний об'єкт. Перетворіть 

цей об'єкт на тло за допомогою команди Упорядочить - Порядок - На 

задний план страницы (Впорядкувати - Порядок - На задній план 

сторінки). 

5. Використовуючи інструменти Прямоугольник (Прямокутник) і 

Многоугольник (Багатокутник), намалюйте у вільному місці робочої 

області хвилинну стрілку (для створення трикутника на панелі 

властивостей введіть у поле кількості кутів значення 3. Об'єднайте 

складові стрілки в єдине зображення (рис.19.а) за допомогою команди 

Монтаж-Формирование (Формування). Можна використати Фигурные 

стрелки.  



 

Рис. 19. 

6. Годинну стрілку можна створити на основі хвилинної. Для цього 

виберіть інструмент Указатель (Вибір) і, виділивши зображення 

хвилинної стрілки, виконайте команди копіювання і вставки. 

Перемістіть отримане зображення в інше місце та зменшіть його 

розміри.  

7. Підведіть вказівник до годинної стрілки й двічі клацніть її зображення, 

щоб отримати навколо нього маркери обертання. Розташуйте вказівник 

миші на кутовому маркері обертання й, утримуючи ліву кнопку миші, 

перемістіть його (тобто вказівник) так, щоб зображення стрілки було 

повернуто на певний кут (рис.б).  

8. Виберіть інструмент Эллипс (Еліпс) і, утримуючи натиснутою клавішу 

Ctrl, намалюйте коло, після чого перемістіть його до годинної стрілки, 

як показано на (рис19.б). Об'єднайте ці зображення в один об'єкт. 

9. Перемістіть зображення годинної стрілки до зображення стрілки,  що 

показує на хвилини (рис. в). Виділіть зображення годинної стрілки та у 

вікні Формирование (Формування) виберіть пункт Исключить 

(Виключити) і встановіть прапорець Исходные объекты (Вихідні 

об'єкти). Перемістіть вказівник (він набув іншого вигляду) до 

зображення хвилинної стрілки і клацніть лівою кнопкою миші.  

10. Розфарбуйте стрілки. Щоб згадати, як це робиться, повернітья і 

перечитайте  пункт 4. 

11. Виділіть зображення стрілок та перемістіть його в центр годинника (рис. 

18). За бажанням ви можете, обертаючи стрілки, встановити на 

годиннику інший час. 



12. Скориставшись інструментом Текст (Текст), нанесіть на створений 

малюнок цифри, що позначатимуть години. Для цього використайте 

простий тест, потім перетворіть його у  фігурний.  

Питання для самоконтролю 

1. Які види тексту можна створити у Corel Draw? Яка між ними різниця? 

2. Які види об’єкту еліпсу можна побудувати у програмі Corel Draw? Чим 

вони відрізнятимуться? 

3.  Які можливості дає приєднуване вікно Формування? 

4. Який інструмент необхідно використовувати для створення 

зображення як єдиний об’єкт? 

5. Який інструмент використовується для створення із зображення 

ефекту тла, тобто заднього плану? 

6. Які інструменти групи Інтерактивні Вам відомі? В яких ситуаціях має 

місце їх застосування? 

7. Які види заливки можна задати об’єктам? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 13 

Тема: Corel Draw. Опрацювання графічних примітивів при створенні 

зображень 

Мета: здобути навички використання інструментів і команд редактора Corel 

DRAW, призначених для створення та опрацювання складних векторних 

зображень. Здобути навики створення і редагування зображень, надання 

ефектів для  графічних примітивів. 

 

Хід роботи 

Вправа №1 .  «Створення казкового метелика» 



 

1. Для малювання голови бабочки виберіть інструмент Еліпс через З точки 

(Еліпс через З точки) і на панелі властивостей клацніть кнопку Еліпс 

(Еліпс). Встановіть вказівник миші в початок першої умовної осі еліпса 

й, утримуючи кнопку миші натиснутою, проведіть цю вісь. Відпустіть 

кнопку та розтягніть еліпс відповідно до розміру другої осі.  

2. Не знімаючи виділення, перейдіть на палітру кольорів, лівою кнопкою 

миші клацніть зразок сірого кольору, і голову бабки буде зафарбовано. 

3. Виберіть інструмент Эллипс (Еліпс), на панелі властивостей клацніть 

кнопку Эллипс (Еліпс) і намалюйте око. На панелі властивостей задайте 

товщину контуру — 1,411 мм.  

4. Знову перейдіть на палітру кольорів і, клацнувши лівою кнопкою миші 

зразок зеленого кольору, зафарбуйте серединку ока, а потім, для 

фарбування його контуру, правою кнопкою клацніть зразок чорного 

кольору. 

5. Вусики можна намалювати за допомогою інструмента Эллипс (Еліпс) в 

режимі Дуга (Дуга). На панелі властивостей клацніть кнопку Дуги и 

сектора по часовой стрелке (Дуги та сектори за годинниковою 

стрілкою), в будь-якому місці робочого поля намалюйте дугу, на панелі 

властивостей введіть у поля початкового та кінцевого кутів значення 170 

і 270. Це буде перший вусик бабки. 

6. Намалюйте другий вусик, задавши для дуги кути 130° і 215°.  

7. Виділіть спочатку перший вусик, клацнувши його мишею, та 

прилаштуйте до голови бабки. Потім прилаштуйте другий вусик. 



8. Ще раз виберіть інструмент Еліпс с через З точки (Еліпс через З точки) і 

на панелі властивостей клацніть кнопку Еліпс. Помістіть курсор у те 

місце тільця бабки, де має бути початок крила, натисніть ліву кнопку 

миші та проведіть вісь еліпса довжиною, ш;о відповідає довжині крила, 

відпустіть кнопку миші та курсором скоригуйте ширину крила. 

9. Застосовуючи ті самі прийоми, намалюйте ше три крила. 

 

Вправа  №2 

Описані вище прийоми можна застосовувати не тільки до тексту, але і 

до будь-яких інших об'єктів, наприклад, при малюванні іконок.              

 

1. Спочатку за допомогою інструменту Text пишемо той текст, якому 

хочемо додати "глянцевий вигляд". Краще вибрати який-небудь шрифт 

пожирніше (тут використаний шрифт Bremen Bold). Переводимо текст в 

криві (Ctrl+Q). 

 

2. Тепер почнемо додавати тексту ефект об'єму. Для цього скористаємося 

інструментом Контури. Виділяємо текст і додаємо один зовнішній 

контур (Эффекты - Контур > Снаружи, Шаги > 1, значення Сдвиг - на ваш 

розсуд, але не дуже велике). 

 

Повинне вийти щось подібне (для кращого відображення змініть кольори 

контура та зображення. Розбиваємо групу контура на окремі криві 

(Упорядкувати > Перетворити в крику або Ctrl+K). 



 

Починаємо працювати з шарами. Залийте внутрішній контур букв бажаним 

кольором. Виділіть нижню, велику фігуру і залийте її градієнтом (меню 

градієнтної заливки - F11 або за допомогою Інтерактивної заливки ). 

Видаляємо видиме обведення (А12). 

 

Ці параметри градієнта є приблизними, надалі ви зможете самі регулювати 

напрям і кольори заливки, використовуючи Інтерактивну заливку. 

 

3. Додаємо об'єм буквам. Дублюємо велику фігуру і розташовуємо її під 

всіма іншими. Заливаємо нижню фігуру яким-небудь темним кольором 

(наприклад, темно-сірим). Злегка зміщуємо її убік щодо верхньої, щоб 

букви здавалися об'ємними.  

4. Букви вже нагадують об'ємні, проте виглядають трохи неприродно. Щоб 

виправити це, потрібно за допомогою інструменту Фігура (F10) в 



потрібних місцях "підтягти" вузли нижньої фігури до кутів верхньої. 

Якщо поблизу не виявиться відповідного вузла, його можна створити в 

будь-якій точці кривої подвійним клацанням миші. 

 

5. Займемося скляним відблиском на буквах. Нам знову знадобиться 

Інструмент Контур. Цього разу застосовуємо його до внутрішньої 

частини букв. (Контур > Внутри, Шаги > 1, значення Сдвиг - на ваш 

розсуд, але краще зовсім невелике, менше ніж в першому випадку). 

 

6. Далі знову "розбиваємо" контур на окремі криві (Упорядкувати > 

Перетворити в крику або Ctrl+K). Виділяємо внутрішню, меншу фігуру 

і заливаємо її білим. 

 

7. За допомогою інструменту Кривої Безьє малюємо довільну криву, що 

перетинає текст. Про форму цієї кривої не варто піклуватися, вона 

потрібна тільки як допоміжна. 

 



  

8. Потім виділяємо одночасно білу фігуру у складі букв і намальовану 

криву (щоб виділити декілька фігур одночасно, утримуйте Shift) і 

обріжте першу, натискуючи кнопку Заднє мінус переднє . 

Зафарбуйте нижню частину. 

 

9. Зробимо відблиск прозорим за допомогою інструменту Інтерактивна 

прозорість . 

 

Ви маєте отримати наступний результат:   

Завдання для самостійного опрацювання: Скориставшись досвідом, 

отриманим під час виконання попередніх вправ намалюйте шахову 

фігуру «туру» та квітку. Задайте об’єктам ефектів, кольорів та 

об’ємності. Опишіть використані в ході роботи інструменти. 



 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  № 14-15 

Тема: Розробка макету візитної картки. Розробка макету 

рекламної афіші. 

Мета: Використовуючи здобуті знання та навики із попередніх 

лабораторних робіт по усьому курсу Corel Draw та для закріплення 

пройденого матеріалу, розробити макети візитної картки та рекламної 

афіші. 

Хід роботи 

1. Створити новий документ в програмі Corel Draw 

2. Створити макет візитної картки, використовуючи набуті навики і 

вивчені інструменти на попередніх лабораторних роботах 

(Лабораторна робота №15) 

3. Створити макет рекламної афіші, використовуючи набуті навики і 

вивчені інструменти на попередніх лабораторних роботах 

(Лабораторна робота №16) 

4. В ході роботи показати всі команди, які ви застосовували для 

виконання індивідуального завдання, показати мету роботи і зробити 

висновки.  



5. Зберегти результати індивідуального завдання і продемонструвати 

викладачу 

6. Дати відповіді на контрольні  питання. 

7. Створити звіт за допомогою текстового редактора 

Приклади візитних карток: 

     

 

Приклади рекламних афіш: 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які ефекти можна задавати графічним об’єктам засобами панелі 

інструментів у програмі Corel Draw? 

2. Для чого призначений інструмент Интерактивний контур? 

3. Які типи викривлень можна виконати з графічними об’єктами за 

допомогою інструмента Интерактивное искажение? 

4. Які параметри тіні можна задати на панелі атрибутів для 

інструмента Интерактивная тень? 

5. Як працює інструмент Инетрактивная Огибающая? 

6. Для чого призначена кнопка Объединения? 

7. Як розділити об’єднані об’єкти? 

8. Як працює інструмент Интерактивное перетекание ? 

9.  Які параметри для групи перетікання можна задати на панелі 

атрибутів для інструмента Интерактивное перетекание? 

10. Як розмістити групу об’єктів перетікання по заданій траєкторії? 

11. Чи можна кожен об’єкт групи перетікання зробити окремим об’єктом? 

12. Як працює інструмент Интерактивное выдавливание ? 

13. Для чого призначене приєднуване вікно Преобразование ? 
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ДОДАТОК  1. Інструменти програми  Corel Draw. 

 

Вибір (Pick) Використовується для виділення об  ُ єктів 

 

Кривая (Freehand) Малює прямі і криві лінії як олівець 

 

Кривая Безе 

(Bezier) 

Використовується для малювання кривих шляхом послідовного 

нанесення вузлів, через які проходить крива Безье 

 

Художественные 

средства 

Призначається для створення ліній змінної ширини, малювання 

спеціально розробленими мазками пензлика і створення ефекту 

розбрискування наперед підготованих малюнків 

 

Размер 
Використовується для вимірювання довжини об’єктів та розмірів 

між ними 

 

Интерактивная 

соеденительная 

линия 

(Interactive 

connector ) 

Призначена для автоматичного відслідковування встановлених 

між об’єктами ліній зв’язку при виконанні подальших 

перетворень 

 

Многоугольник 

(Polygon) 
Використовується для малювання багатокутників і зірок 

 

Спираль (Spiral) 
Використовується для створення симетричних і логарифмічних 

спіралей 

 

Диаграмная 

сетка (Craph 

Paper) 

Використовується для малювання клітинок таблиці 

 

Прямоугольник 

(Rectangle) 
Будує прямокутники і квадрати 

 

Эллипс (Ellipse) Для побудови еліпсів, кругів, секторів та дуг 

 

Текст (Text) Використовується для вводу  

 

Форма (Фігура) Призначений для зміни форми прямих і кривих ліній 



 

Нож (Knife) Призначений для розриву кривої в певному місці 

 

Ластик (Erase) Використовується для знищення частини чи всього об’єкта 

 

Свободное 

преобразование 

(Free Transform) 

Дозволяє крутити виділений об’єкт навколо іншого чи навколо 

певної точки вікна документа 

 

Интерактивное 

перетекание 

(Interactive blend) 

Призначений для створення копій об’єктів з їх одночасною 

трансформацією 

 

Интерактивное 

искажение 

(Interactive 

distortion) 

Використовується для створення трьох типів викривлень: 

стиснення і розтягнення, зигзагоподібні, скручення 

 

Инетартивная 

оболочка 

(Interagtive 

Envelope) 

Призначений для інтерактивної зміни форми оболонки 

 

Интерактивное 

выдавливание 

(Interactive 

Extrude) 

Використовується для витягування об’єкта з ціллю імітації 

ефекту об’єму 

 

Интерактивная 

тень (Interactive 

Drop Shadow) 

Використовується для імітації трьохмірного об’єкта шляхом 

додавання тіні 

 

Интерактивный 

контур 

(Interactive 

Contour) 

Призначений для побудови в інтерактивному режимі зовнішніх і 

внутрішніх контурів для імітації ефекту об’єму 

 

Пипетка 

(Eyedropper) 
Дозволяє копіювати кольорові атрибути заливки і контуру 

 

Черпак 

(Paintbucker) 

Дозволяє переносити скопійовані інструментом Eyedropper 

атрибути заливки і контура на інші об’єкти 

 

Интерактивная 

заливка 

(Interactive Fill) 

Дозволяє змінювати атрибути градієнтної і текстурної заливки в 

інтерактивному режимі з допомогою перетягання мишкою 

управляючих маркерів 

 

Интерактивная 

заливка 

сетчаткой 

(Interactive Mesh 

Fill) 

Створює багато точкову сітку з точок і сегментів, що дозволяють 

реалізувати локальні градієнтні заливки 



 

Заливка (Fill) 
Містить панель інструментів для доступу до різних вікон діалогу 

для застосування різних заливок 

 

Абрис (Outline) 
Містить панель, що включає різноманітні засоби для призначення 

контуру атрибутів кольору та товщини 

 

Интерактивная 

прозрачность 

(Interactive 

Transparancy) 

Дозволяє змінювати кольоровий тон заливок від вихідного 

кольору до повністю прозорого і створювати градієнтні переходи 

між вихідними і прозорими кольорами 

 

Панорама (Pan) 
Використовується разом з полосами прокрутки для перегляду 

окремих частин ілюстрації всередині вікна документа 

 

Масштаб (Zoom) Дозволяє змінювати масштаб перегляду документа 

 


