
Дата: 25.04.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 144-145 

Лабораторно-практична робота № 3 

ТЕМА: «Виділення об’єктів.» 

 

МЕТА:  

- опанувати основні прийоми роботи з  інструментами виділення Photoshop 

- розвити навички роботи з інструментами 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи та вислати оригінали та 

редаговані файли на e-mail – 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер 

практичної роботи та дату. Фото для практичних в додатку - архіві до уроку 144-145 

 

1. Інструмент Чарівна паличка 

Чарівна паличка - найпростіший інструмент для створення швидкого виділення, але 

ефективний він тільки в тому випадку якщо об'єкт для виділення перебувати на суцільному 

фоновому кольорі. 

 
Щоб це зробити, для початку необхідно перетворити фоновий шар в звичайний. Для цього на 

палітрі «слої» ПКМ оберіть команду «Шар із заднього плану». Тепер виберіть інструмент 

Чарівна паличка і клацніть по фону. Натискаючи клавішу Delete можна видалити фон і 

залити новим кольором, спробуйте. 

 

mailto:2573562@ukr.net


 

2. Інструмент Перо 

Наступний спосіб виділення найкраще підходить для вигнутих об'єктів з жорсткими краями. 

 

Для цього виберіть інструмент Перо і за допомогою курсору 

миші створіть опорні точки на краях зображення. Продовжуйте 

до тих пір, поки не замкнеться початкову і кінцеву точки. 

Таким чином, ми створили контур зображення. Тепер клацніть 

правою кнопкою миші по контуру і з контекстного меню 

виберіть «Утворити виділену область». Інвертуємо виділену 

область Shift + Ctrl + I і видаляємо фон обравши  тип 

використання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Функція Кольоровий діапазон 

Якщо об'єкт, який вам потрібно виділити, містить контрастний колір фону, то в цьому 

випадку ви можете скористатися функцією Колірний діапазон. За допомогою даного методу 

ви з легкістю зможете виділити складні об'єкти, наприклад, бризки води. 

Перейдіть у вкладку Виділення - Колірний діапазон, в параметрі Вибрати виберіть 

Підсвічування і натисніть OK. 

 

Коли ви натиснете кнопку OK, бризки води автоматично виділяться, все, що нам залишиться 

зробити - це скопіювати і вставити виділення на інше зображення. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інструмент Швидке виділення і функція Уточнити краї 



Інструмент Швидке виділення призначений в основному для створення простих виділень, а 

за допомогою функції Уточнити краї можна прибрати зайву область виділення. Як приклад 

можна обрати дерево. 

 
 

Інструментом швидке виділення виділіть потрібний 

вам об'єкт, для виділення дрібних деталей зменшить 

розмір кісті. При затиснутою клавіші Shift, 

встановиться режим «Додати до виділеної області», а 

при затиснутою кнопки Alt - включиться режим 

«Відняти з області». Після того, як ви закінчили 

виділяти, перейдіть у вкладку Виділення – 

Уточнюючи краї. Налаштування дивіться нижче. 

 

За допомогою функції Уточнюючи краї попрацюйте з 

краями виділення. Якщо ви задоволені результатом, то 

натисніть OK. Тепер нам залишилося скопіювати і 

вставити виділену область на інше зображення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Палітра Канали 

Якщо вам необхідно створити виділення більш складного об'єкта, наприклад, волосся, то в 

цьому випадку найзручніше скористатися каналами. 

Перейдіть на панель Канали, яка розташована біля вкладки панелі шарів. 



. 

Виберіть кожен з каналів і подивіться, на якому з них 

найбільший контраст між волоссям і фоном. Продублюйте 

цей канал (Зображення – Створити дублікат). Виберіть 

дублікат і зайдіть  на палітру Корекція /Яскравість / 

Контрастність, пересуньте повзунки яскравості і 

контрастності до 60. У результаті фон повністю стане білим, 

а волосся чорне. 

Звертаю вашу увагу на те, що якщо ви працюєте з іншою 

фотографією, то і налаштування 

будуть іншими. 

 

Скористайтеся чорної пензлем для зафарбовування інших темних 

частин моделі, і кисть білого кольору, щоб фарбувати фон. 

Після цього інвертуйте кольору Зображення - Корекція - 

Інверсія, потім натисніть Ctrl і клацніть по мініатюрному 

зображенню вмісту каналу копії для створення виділення. 

Приберіть видимість копії каналу і виберіть канал RGB. 

Нам залишилося скопіювати 

виділення і вставити на новий фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: Провести роботи описані в роботі засобами Photoshop CS6. Оформіть звіт до роботи, де 

опишіть алгоритми виконаних завдань, там висновок. Файли роботи зберегти у форматі jpec  та 

переслати на ел. пошту викладача: 2573562@ukr.net 


