
Дата: 28.04.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 146-147 

Лабораторно-практична робота № 4 

ТЕМА: «Кадрування та редагування зображень.» 

 

МЕТА:  
- опанувати основні прийоми роботи з інструментами кадрування та редагування 

Photoshop 

- розвити навички роботи з інструментами редагування 

- 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 

 

Завдання 1. Помістити квітку в фужер: 

 
1. Виберіть інструмент Штамп клонування і створіть копію квітки на фужері. (Помістити 

курсор в центр квітки і клацнути лівою клавішею миші з натиснутою клавішею <Alt>.  

Перемістити курсор в місце, де буде розміщено центр копії, і, натиснувши ліву клавішу 

миші, плавними рухами  переміщувати курсор, який буде відтворювати копію квітки. При 

цьому хрестик (+) показує місце, звідки відбувається клонування. 

2. Ефект квітки, що знаходиться за склом, можна отримати за допомогою інструмента 

Пензлик історії з непрозорістю 50%. 

3. Інструментом Штамп клонування виправте недоліки клонування квітки (замалюйте 

чорним фоном). 

 

 

Завдання 2. Реставрувати “зіпсовану” фотографію. 

(Інструментом Штамп вилучити стрілку і статую вершника.) 

mailto:2573562@ukr.net


 
 

 

Завдання 3. Cкласти овочево-фруктового чоловічка: 

 
1. Виокремте ягідку чорниці (інструмент Еліптична область). 

2. Перемістіть ягідку на моркву (інструмент Переміщення). 

3. Виокремте око (моркву з ягідкою) і перемістіть на обличчя (диню). 

4. Зробіть копію для другого ока  (<Alt> і перетягнути). 

5. Виокремте рот (ківі) і перетягніть його на обличчя. 

6. Користуючись Чарівною паличкою (допуск (чутливість) – 48), виокремте грушу для носа  і 

розмістіть її на обличчі. 

7. Інструментом Магнітне ласо  виокремте та перемістіть бантик. 

8. Інструментом Ласо  виокремте гриб і перемістіть його на голову чоловічка. Нахиліть гриб 

(Редакт.  Произвольная транс-формация). 

9. Використовуючи Магнітне ласо, виокрем-те червону частину гре-йпфрута (вухо). 

Перемістіть і прилаштуйте його до голови використовуючи команду Редакт.  

Произвольная трансформ. 

10. Скопіюйте друге вухо і відобразіть його вертикально  (Редакт  Трансформация  

Отразить вертикально). 

11. Виокремте прямокутну область навколо редиски. Виберіть Чарівну палочку, натисніть 

<Alt> і клацніть чарівною паличкою на білому фоні біля редиски у виділеній прямокутній 

області. 

12.  Розмістіть редиску на обличчі як ліву брову. Скопіюйте і розверніть копію як праву брову. 

13.  Обріжте залишки зображень фруктів та овочів (Інструмент Кадрування). 

 

 

 

Завдання 4: Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань, там висновок 


