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Урок 11 

Тема уроку: Створення векторних об'єктів 

Мета уроку:  

- ознайомиться з основними поняттями графічного редактора 

CorelDraw;  

- навчитися  використовувати основні інструменти графічного 

редактора CorelDraw під час побудови простих фігур, розвивати 

вміння та навички роботи у середовищі CorelDraw. 

Матеріали уроку: 

CorelDraw  — це потужний і універсальний пакет, що містить повний 

набір різноманітних програм й додатків і є одним із найпоширеніших 

редакторів векторної графіки. Зручність використання, гнучкість настроювання, 

велика кількість використовуваних ефектів залучають до CorelDRAW 

користувачів.  

Запуск програми CorelDraw  виконується так: 

Пуск/Программы/CorelDrawGraphicsSuite/CorelDra

w. Після запуску програми слід обрати: 

- створення нового документа; 

- відкриття файла; 

- застосування шаблона зображення; 

- відкриття останнього файла, що використовувався уроботі з цим 

графічним редактором. 

 

Вікно програми Corel Draw: 

- Лінійка 

- Панель інструментів 

- Назва сторінки 

- Рядок стану 

- Докер 

- Робочий Лист 



- Рядок заголовку 

- Меню 

- Палітра кольорів 

 

Виокремлення об'єктів 

Перш ніж працювати з об'єктом, його потрібно виокремити. Тільки після 

цього CorelDRAW призначить об'єктові атрибути. Для того, щоб вибрати 

окремий об'єкт, треба клацнути на піктограмі Pick (Вибір), а далі на потрібному 

об'єкті. Виокремлений об'єкт буде оточений маркерами (чорними 

квадратиками), а його центр позначений чорним хрестиком. 

Якщо на екрані зображено кілька об'єктів, розміщених дуже близько один 

від одного, що утруднює виокремлення окремого інструментом Pick. то 

користуються клавішею Tab.  

Переміщення об'єктів 

Під час створення рисунків інколи потрібно перемішувати або повертати 

на деякий кут об'єкт чи групу об'єктів. Це можна робити різними способами. 

Найзручніший - перетягання мишкою. Для цього треба клацнути в будь-якому 

місці об'єкта лівою клавішею мишки і, не відпускаючи клавіші, перетягти його 

на нове місце. 

Для прецизійного переміщення об'єкта на точну відстань у потрібному 

напрямі застосовують інший спосіб: задають нові координати центра об'єкта (х, 

у) на панелі властивостей 

Повертання та нахиляння об'єктів 

Для того, щоб повернути або нахилити об'єкт, потрібно його виокремити і 

повторно клацнути на ньому. Навколо об'єкта з'являться двонапрямлені стрілки 

(маркери поворотів), центр повороту зображено кільцем з крапкою. 

За допомогою цих маркерів об'єкт можна повертати та нахиляти. Кути 

повороту або нахилу відобразяться в рядку стану. Якщо утримувати під час 

повертання клавішу Ctrl, то обертання виконуватиметься з кроком 15° (за 

замовчуванням). 

Виокремлений об'єкт можна повертати, задавши кут повороту на панелі 



властивостей та використовуючи додаткове меню Rotation, 

доступдоякогоєчерезланцюжокView \ Roll-Up \ Transformation \ Rotation. Це 

меню подібне на меню Position, однак тут є вікно для задавання кута повороту. 

Зміни розмірів та масштабу об'єктів 

Масштабування об'єкта змінює його розміри, однак не впливає на форму. 

Витягування збільшує або зменшує тільки один вимір (його довжину або 

ширину). Для цього потрібно виконати такі дії за допомогою мишки: 

- виокремити об'єкт, розміри якого треба змінити. Навколо нього з'являться 

маркери; 

- розмістити курсор мишки на одному з чотирьох кутових маркерів. 

Курсор перетвориться у двонапрямлену стрілку;  

- перетягати курсор від об'єкта, щоб його збільшити, або до центра об'єкта, 

щоб зменшити;  

- відпустити клавішу мишки. Об'єкт змінить свої розміри, однак його 

форма буде попередньою. 

Щоб видовжити об'єкт за допомогою мишки потрібно виконати такі дії: 

- виокремити об'єкт, який треба змінити. Навколо нього з'являться 

маркери: 

- розмістити курсор мишки на одному з чотирьох бокових маркерів. 

Курсор перетвориться у двонапрямлену стрілку; 

- перетягати курсор від об'єкта, щоб його видовжити, або до центра об'єкта, 

щоб його стиснути; 

- відпустити клавішу мишки. Об'єкт змінить свою форму тільки в напрямі 

перетягання. 

Змінювати розміри об'єктів можна за допомогою панелі властивостей, 

задаючи нові розміри по горизонталі і вертикалі, а також за допомогою 

додаткового меню View \ Roll-Up \ Transformation \ Size. 

Для масштабування та дзеркального відображення об'єктів можна 

скористатися як панеллю властивостей так і додатковим меню View \ Roll-Up \ 

Transformation \ SaleandMirror. 

 



Найскладніші малюнки створюються в CorelDRAW з безлічі простих 

об'єктів, тому необхідно вміти створювати різноманітні векторні об'єкти, щоб 

надалі редагувати їх, створюючи довільні композиції. Будь-який об'єкт 

створюється в редакторі аналогічним способів, і освоївши створення простих 

об'єктів, можна легко працювати з більш складними векторними об'єктами. 

До простих геометричних об'єктів, створюваними в CorelDRAW, можна 

віднести прямокутники і еліпси, багатокутники і спіралі, прямі і криві лінії. 

Більшість складних об'єктів складається з безлічі простих, тому важливо 

навчитися малювати їх. Можна почати зі створення прямокутника. Клацнемо 

на кнопці Rectangle 

Tool (Інструмент прямокутник) панелі інструментів Toolbox (Набір інструменті

в) 

 

Рис. 3.1 Rectangle Tool (Інструмент прямокутник) 

Встановлюємо покажчик миші в точці, в якій буде розташовуватися кут п

рямокутника 

 

Рис. 3.2 Встановлення миші в точці 

Натискаємо і утримуємо ліву кнопку миші. Переміщаючи 

мишу, вибераємо положення протилежного по 



діагоналі кута прямокутника. Для завершення малювання прямокутника відпус

каємо кнопку миші. 

 

Рис. 3.3 Новостворений прямокутник 

Точно так само малюється і еліпс. Клацнемо на кнопці Ellipse 

Tool (Інструмент еліпс) панелі інструментів Toolbox (Набір інструментів). 

 

Рис. 3.4 Ellipse Tool (Інструмент еліпс) 

Встановлюємо покажчик миші в точці, в якій буде розташовуватися кут у

явного прямокутника, що описує майбутній еліпс. 

 

Рис. 3.5 Встановлення миші в точці 

Натискаємо і утримуємо ліву кнопку миші. Переміщаючи 

мишу, вибираємо положення протилежного по 

діагоналі кута уявного прямокутника, що 

описує майбутній еліпс. Для завершення малювання еліпса відпускаємо кнопку 

миші. У результаті 



буде створено еліпс. Розміри намальованого еліпса будуть визначатися сторона

ми уявного прямокутника, що описує цей еліпс. 

 

Рис. 3.6 Новостворений еліпс 

3.2 Малювання ліній 

Уся векторна графіка будується на лініях, векторах. Більше половини вмі

ння працювати у векторі будується на роботі з лініями, а вже все інше -

 ефекти, заливки. Лінія у векторній графіці - 

це шлях між двома точками, який може складатися з 

декількох проміжків, а також бути 

зігнутим або прямим. Ці проміжки у ліній з'єднуються за допомогою 

вузлів, які зображуються невеликими квадратиками. В 

інструментах CorelDRAW можна знайти 

такі, які дозволяють створювати зігнуті і прямі лінії, а також лінії, що 

складаються як із зігнутих, так і з прямих проміжків. 

Інструменти Вільна форма і Ламана лінія дозволяють малювати лінії віль

ної форми на кшталт 

створення ескізу в альбомі. Якщо при малюванні допустили помилку, то зайву 

частину можна відразу ж видалити і продовжити малювати далі. Вільна форма 

дозволяє управляти згладжуванням зігнутої лінії, а також додавати сегменти у 

вже існуючу лінію. При виборі цього 

інструменту краще користуватися цифровим планшетом 

для малювання, так як це буде зручніше і простіше, ніж 

намалювати правильну лінію мишкою. Але тим 

не менш, ламаній лінією легше швидко побудувати складну лінію, що 

складається з чергующихся 

вигнутих і прямих проміжків. Також можна налаштувати параметри 



цих інструментів, наприклад, змінити значення за замовчуванням для 

згладжування кривої. 

 

Рис. 3.7 Вільна форма і ламана лінія на панелі інструментів 

У верхній панелі зазвичай знаходяться додаткові настройки по кожному 

обраному інструменту. У Вільної формі лінія буде йти з-під курсору, поки не 

відпуститься кнопка. 

  

Рис. 3.8 Вільна форма 

Ламана лінія. Цим інструментом можна малювати як рівні прямі, так і 

криві лінії від руки, чергуючи їх. 

 

 

Рис. 3.9 Ламана лінія 

Подвійним клацанням малювання кривої завершиться. 

Інструментами Без`є і П`єро можна малювати лінії по 

проміжку за раз, точно розміщуючи кожен вузол 

і контролюючи форму кожної зігнутої лінії. Ці два інструменти схожі по своїй 

роботі і з ними буде зручно працювати тим, хто вже звик малювати лінії за 



допомогою таких самих інструментів в Adobe Illustrator і Adobe 

Photoshop. Принцип побудови 

ліній точно такі ж. При малюванні інструментом П`єро можна попередньо пере

глядати сегменти створюваної лінії, при цьому 

побудова йде безперервна, від точки до точки. При інструменті Без`є також кон

тролюється побудова і можна побачити місце розташування наступної 

точки, але в цей момент можна відвернутися і змінити інший 

інструмент, продовжуючи малювати. 

 

Рис. 3.9 Без`є і П`єро на панелі інструментів 

Інструмент Крива через три точки дозволяє малювати прості криві, 

вказуючи їх ширину і висоту. Використовуйте його для малювання 

дугоподібних фігур без допомоги проміжних вузлів. 

 

Рис. 3.10 Крива через три точки на панелі інструментів 

Для малювання цим інструментом також в 

одному місці натискаємо ліву клавішу миші і 

не відпускаючи переміщаємо курсор на 

потрібне місце (при цьому буде розтягуватися пряма лінія). Відпускаємо кнопк

у миші і клацнемо у тому місці, де має бути центр кривої. 



  

Рис. 3.11 Крива через три точки 

Інструмент Інтелектуальне малювання дозволяє використовувати 

функцію розпізнавання фігур для побудови прямих і кривих ліній. 

 

Рис. 3.12 Інструмент Інтелектуальне малювання на панелі інструментів 

 

Рис. 3.13 Інтелектуальне малювання 

 

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

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

 

 


