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Урок 1-2 

Тема уроку: Знайомство з графічний редактор CorelDRAW. 

Об’єкти та дії з ними. 

Мета уроку:  

навчальна: формувати знання учнів про переваги та недоліки растрових та 

векторних зображень, переваги CorelDRAW,  елементи вікна редактора, об’єкт та 

його характеристики, виділення, переміщення, масштабування, обертання, нахил, 

копіювання та видалення об’єктів, зміну кольору заливка та контуру об’єкта, 

групування та розгрупування об’єктів, зміну масштабу перегляду зображень, 

вміння працювати та орієнтуватись у графічному редакторі CorelDRAW, 

створювати елементарні об’єкти, змінювати їх зовнішній вигляд та положення, 

копіювати, переміщувати та розфарбовувати їх. 

розвивальна: розвивати творчу активність учнів; 

виховна: виховувати організованість, інтерес до предмету. 

Отже, ми вже знаємо із вами, що растрові зображення побудовані із точок, 

мають власні переваги та недоліки, їх важко масштабувати, окрім того великі 

растрові зображення забирають багато пам'яті та місця на диску. 

Для вирішення всіх цих проблем і створили векторний спосіб кодування 

зображень. 

За векторного способу кодування будь-яке зображення складається з кількох 

складників - об'єктів. Властивості кожного об'єкта можна змінювати 

незалежно від інших. Це пояснюється тим, що характеристики об'єкта 

зберігаються векторним графічним редактором у пам'яті комп'ютера як 

математичні формули та геометричні абстракції. Наприклад, для збереження 

зображення прямокутника достатньо задати розмір його сторін, місце 

розташування та колір. Завдяки цьому можна масштабувати зображення за 

допомогою множення параметрів графічних елементів на коефіцієнт 

масштабування, не змінюючи при цьому якості зображення. Ще одна суттєва 

перевага векторних зображень - малий розмір файлів, потрібних для їх 

зберігання. Але векторні графічні редактори просто не пристосовані для роботи з 



 

фотографіями або репродукціями картин. 

(Протягом розмови про переваги та недоліки растрової та векторної графіки 

учні із вчителем складають на дошці та в зошитах схему, представлену нижче, 

результуючу схему можна вивести на екрани моніторів учнів для остаточного 

закріплення) 

 

Переваги та недоліки растрового та векторного редакторів 

Отже, ми починаємо знайомство з векторним графічним редактором 

CorelDRAW, головними перевагами якого є: 

великий набір засобів створювання та редагування зображень; 

зручний інтерфейс; 

висока якість отриманих зображень. 

Запустивши програму CorelDRAW (учні разом із вчителем заходять у 

графічний редактор Пуск – Программы – Corel Graphics Suit… - CorelDRAW) , ви 

побачите, що її вікно подібне до вікон застосунків, з якими ми працювали раніше. 

Але в ньому є кілька нових елементів. 

У центрі вікна зображено аркуш паперу, який називають робочою областю. 

Ви можете малювати як усередині робочої області, так і за її межами. Але під час 

друку зображення буде виведено лише ту його частину, що міститься всередині 

робочої області. 

Для зручності роботи з кольорами у правій частині вікна розташована 

палітра кольорів. 

Основні засоби для роботи містяться на панелях інструментів, а панель 

властивостей змінює свій вигляд залежно від дій, що їх зараз виконують у 

редакторі. Розташування цих панелей у вікні ви можете змінити самостійно, 



 

перетягнувши їх за допомогою миші у потрібне місце. 

 

Вікно графічного редактора Corel Draw 

 

Створюючи будь-яке векторне зображення, ми створюватимемо та 

редагуватимемо об'єкти (елементи зображення), з яких воно складається. 

Об'єктом може бути пряма чи крива, еліпс, прямокутник, багатокутник тощо. 

Оскільки за допомогою комбінацій об'єктів можна створити новий об'єкт, то 

об'єкти можуть мати досить складну форму. Але незважаючи на різний зовнішній 

вигляд, усі об'єкти векторного зображення мають цілу низку однакових 

характеристик:  

 

 

 

 

 

 

Характеристики об’єкта 

 



 

Деяку кількість точок або вузлів, з'єднаних між собою прямими або 

кривими (сегментами).  

Заливка. 

Контур. 

Найпростіші дії, які можна виконувати з будь-яким об'єктом, - це його 

виділяти, переміщати, масштабувати, обертати, нахиляти, копіювати та 

видаляти. 

Давайте намалюємо прямокутник на у робочій області аркуша і спробуємо на 

його прикладі розібратися із видозміною об’єкта. (Учні за допомогою панелі 

інструментів малюють прямокутник). 

Щоб переміщати об'єкт, оберіть на панелі інструментів інструмент 

Указатель. За його допомогою виділіть потрібний об'єкт, натиснувши на ньому 

ліву клавішу миші. Якщо об'єкт обрано, то навколо нього з'являться чорні 

квадрати, які називають маркерами. Утримуючи натиснутою ліву клавішу миші, 

ви можете легко переміщати обраний об'єкт у будь-яке місце робочої області або 

за її межі. Переміщати об'єкт можна також, використовуючи клавіші переміщення 

курсору. Щоб зняти виділення об'єкта, натисніть ліву клавішу миші у будь-

якому вільному місці екрана. 

Для масштабування об'єктів (змінювання їх розмірів) треба виконати такі 

самі дії, як і в графічному редакторі Paint. Аналогічні дії ви також виконували, 

працюючи з автофігурами у текстовому процесорі Word. Зверніть увагу на те, що 

будь-яку дію можна виконати лише з виділеним об'єктом. 

Для обертання об'єкта двічі натисніть на ньому ліву клавішу миші. При 

цьому активуються маркери обертання (кутові) і нахиляння (горизонтальні та 

вертикальні) об'єкта (рис. 7.8). Ці маркери можна також активізувати, натиснувши 

лівою клавішею миші центральний маркер об'єкта. Для обертання об'єкта 

натисніть лівою клавішею ми-' ші кутовий маркер обертання. Не відпускаючи її, 

переміщайте цей маркер. Коли об'єкт повернеться на потрібний кут, відпустіть 

клавішу миші. 

Щоб нахилити об'єкт, лівою клавішею миші натисніть маркер нахиляння 

(вертикальний або горизонтальний) (рис. 7.9) та переміщайте його. Отримавши 



 

потрібний результат, відпустіть клавішу миші. 

Копіюють і видаляють об'єкти аналогічно до цих дій в інших програмних 

засобах, розглянутих раніше (за допомогою команд підменю Правка, 

контекстного меню або комбінації відповідних клавіш). 

Коли працюють з об'єктами, іноді виникає потреба скасувати останню 

виконану дію. Для цього використайте підменю Правка головного меню 

редактора. У ньому оберіть команду Отменить <назва останньої дії> (або 

натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Z). 

Щоб змінити колір заливки і контуру об'єкта (надалі називатимемо його 

абрисом), використовують палітру кольорів, розташовану у правій частині вікна 

редактора. У кожній комірці цієї палітри розміщено колір, який можна 

використати для змінення. Якщо ви не бачите у палітрі потрібного кольору, 

скористайтеся кнопками прокручування (угору чи вниз). 

У верхній комірці палітри намальовано хрестик, що відповідає варіанту, 

коли колір відсутній. 

Використовуючи кольори для заливання, треба розрізняти відсутність 

кольору (незафарбований об'єкт буде прозорим, і ми побачимо за ним інші 

об'єкти) та заливання білим кольором (об'єкт втрачає прозорість, об'єкти за ним ми 

вже не побачимо). 

Є багато способів призначити (або змінити) колір заливки та абрису. 

Почнімо з найпростішого: 

Виділіть об'єкт за допомогою інструмента Указатель. 

Підведіть указівник миші до палітри та натисніть лівою клавішею миші 

комірку, заповнену обраним для заливки кольором. Відпустіть клавішу миші, 

об'єкт заповнився обраним кольором. 

Оберіть колір для абрису об'єкта. Натисніть на цій комірці праву клавішу 

миші. Відпустивши клавішу, ви побачите, що контур об'єкта змінив свій колір на 

обраний вами. 

Для використання додаткових відтінків кольорів (ви їх не бачите в основній 

палітрі), підведіть указівник миші до потрібного кольору, натисніть і не 

відпускайте клавішу миші. Поруч з'явиться допоміжна палітра з відтінками 



 

обраного кольору. Оберіть з неї потрібний вам колір та відпустіть клавішу миші. 

Якщо ви натискали при цьому ліву клавішу, то обраним кольором буде виконано 

заливку об'єкта. Натискаючи та втримуючи праву клавішу миші, ви змінюєте 

колір абрису на бажаний. 

Є ще один простий спосіб змінити кольори заливки та абрису. Він 

відрізняється від попереднього тим, що його можна застосувати для 

перефарбування будь-якого об'єкта, а не лише виділеного. 

Щоб змінити колір заливки, треба: 

• Установити вказівник миші на потрібному кольорі у палітрі та натиснути 

ліву клавішу миші. 

Не відпускаючи її, переміщати мишу, поки її вказівник не розташується над 

об'єктом. При цьому вказівник миші зміниться на Вказівник миші та прямокутник, 

а у прямокутнику ви побачите обраний у палітрі колір (рис. 7.11). 

Відпустіть клавішу миші. Колір заливки при цьому зміниться на обраний. 

Щоб змінити колір абрису, треба: 

Установити вказівник миші на потрібному кольорі та натиснути ліву клавішу 

миші. 

Не відпускаючи її, переміщати мишу, поки її вказівник не розташується на 

контурі об'єкта. При цьому вказівник миші змінить вигляд на Вказівник миші 

т&рамку (рис. 7.12). 

Відпустіть у цьому місці клавішу миші. При цьому колір абрису об'єкта 

зміниться на обраний у палітрі. 

 

Завдання 

Запустіть програму CorelDRAW. 

У робочій області створіть малюнок, що складається з 6 однакових за розміром та 

формою фігур, які мають один геометричний центр, але нахилені один до одного 

під певним кутом. 

Додайте до файлу ще одну сторінку і створіть на ній малюнок замку.  

 

Обравши підменю Файл головного меню редактора, а в ньому команду Сохранить как, 

збережіть файл під назвою pr32.cdr у власній папці та закрийте файли у редакторі.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікно графічного редактора Corel Draw 

 



 

Основи роботи із об’єктами у графічному редакторі CorelDRAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики об’єкта  Об’єкт з маркерами обертання  Нахил об’єкта 

та нахиляння 

 

 

 

 

 

 

Зміна кольору заливки об’єкта 

 

 

 

Зміна кольору абрису об’єкта 

 

 

 

 

Корисні комбінації клавіш для роботи у середовищі  CorelDRAW 

 

Дія Комбінація клавіш 

 

Інструмент Полигон Y 

 

Інструмент Эллипс F7 

 

Інструмент Прямоугольник F6 

 

Группа Ctrl+G 

 

Разгруппировать Ctrl+U 

 

Рядок заголовку 

 

Головне меню 

 

Панель інструментів «Стандарт» 

 

Линійки 

 

Полоси прокручування 

 

Рядок стану 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com  

 У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я.  


