
Дата: 29.04.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 148-149 

Лабораторно-практична робота № 5 

ТЕМА: «Палітра шарів.» 

 

МЕТА:  
- опанувати основні прийоми роботи з інструментами шарів Photoshop 

- розвити навички роботи з створення, об’єднання та видалення шару 

- 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 

 

По умовчанню, ця панель знаходиться в правій нижній частині екрана. Тут я використовую 

Photoshop CS6, але, незалежно від того, яку версію програми ви використовуєте, ви зможете 

знайти панель шарів на тому ж місці: 

Якщо, з якоїсь причини, після запуску програми панель шарів не з`явилася на екрані, ви 

можете включити її, пройшовши по вкладці головного меню Вікно -> Шари (Window -> 

Layers) або скористатися гарячою клавішею F7. 

Отже, відкриваємо зображення в 

Фотошопі. Навіть якщо ви не виконали 

ніяких дій із зображенням, а тільки 

відкрили його, панель шарів вже дає нам 

деяку інформацію. Давайте уважніше 

подивимося на неї (праворуч я привожу 

вигляд панелі у версіях CS5 і нижче): 

 

1. Додавання нового шару 

Щоб додати новий шар в документ, натисніть на значок "Створити новий шар" (Create a New 

Layer), розташований внизу палітри шарів: 

  

Новий шар з'являється в панелі прямо над фоновим 

шаром. Photoshop автоматично іменує нові шари. У 

цьому 

випадку, він 

назвав шар 

"Шар 1" 

(Layer 1). 

Зверніть 

увагу, що у тепер нас в панелі шарів знаходяться два 
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рядки, кожна з яких представляє свій окремий шар: 

 Якщо я знову натисну на значок "Створити новий шар", Photoshop додасть ще один новий 

шар в документі, на цей раз назвавши його "Шар 2" (Layer 2), і тепер ми маємо три рядки, 

кожна з яких містить один з трьох шарів в документі: 

 Також, шари можна створювати за допомогою 

комбінацій гарячих клавіш. 

2. Переміщення шарів 

Ми можемо перемістити шари вище і нижче відносно 

один одного, просто перетягуючи їх допомогою 

затиснутої лівої клавіші миші. Зараз "Шар 2" 

знаходиться 

вище "Шар 

1", але я можу 

перемістити 

його нижче "Шаруючи 1", натиснувши і 

утримуючи ліву кнопку миші на рядку зі "Шар 2", 

потягну шар вниз до тих пір, поки горизонтальна 

риса між шарами не підсвітиться. Зверніть увагу, 

що підсвічена риска обведена жовтим, а 

неподсвеченная (у звичайному стані) обведена 

зеленим: 

 

Коли розділювальна смуга подсветится, відпустіть 

клавішу миші, і шар займе нову позицію: 

 Єдине, що не можемо переміщати панелі шарів, це 

фоновий шар. Ми також не можемо поміщати інші 

шари нижче фонового шару. Всі інші шари можуть 

бути переміщені вище або нижче в міру 

необхідності.  

Активний шар 

Коли шар виділений, це означає, що в даний час він 

є активним. Всі дії, які ми виробляємо в документі, 

здійснюються на активному шарі. Кожен раз, коли 

ми додаємо новийслой, Photoshop автоматично 

робить його активним, але ми можемо змінити 

вручну те, який шар є активним, просто клікнувши 

по потрібному.  

3. Видалення шару 

Щоб видалити шар, просто натисніть на нього лівою клавішею миші і, утримуючи клавішу 

натиснутою, перетягніть його вниз на значок Кошики в нижній правій частині панелі. 

Відпустіть кнопку миші, коли ви наведете курсор на значок.  

Є й інший спосіб видалення окремих шарів. Виділіть потрібний шар і натисніть клавішу 



Delete на клавіатурі.  

Тепер у документі залишився тільки один шар, фоновий: 

 

 

 

 

4. Копіювання шару 

Щоб скопіювати шар, клацніть на ньому і, 

утримуючи клавішу миші натиснутою, 

перетягніть його вниз на значок "Створити 

новий шар". На малюнку я роблю копію 

фоновий шари: 

 

Коли ви наведете курсор на значок і потім 

відпустіть кнопку миші, копія шару з'явиться 

над оригіналом. У моєму випадку, Photoshop 

зробив копію мого фонового шару і назвав його 

"Фон копія" (Background copy). Зверніть увагу 

на те, що після даних дій цей новий шар став 

активним: 

 

Застосуємо  кілька фільтрів в активному фоні 

 

 



Можна подумати, що розмилось усе 

зображення, але якщо ми подивимося на 

Панель шарів, то побачимо, що це не так. Так 

як, коли застосували  фільтри розмиття, був 

активним шар "Фон копія", то зміни 

торкнулися тільки цього шару. Ми бачимо, що 

розмите зображення розмите тільки на шарі 

"Фон копія", а зміни "Фон" не торкнулись: 

5. Іконка видимості шару 

Якщо ми бажаємо знову  в документі побачити 

оригінальну фотографію, то можно просто відключити шар з розмиванням, натиснувши на 

значок видимості шару. Коли у вікні відображається іконка очі, це означає, що шар в 

документі є видимим. Якщо натиснути на іконку, то вона сховається, а разом з нею зникне і 

шар, замість іконки буде порожній квадрат. Для включення шару достатньо клікнути по 

цьому порожньому квадрату: 

 

6. Перейменування шару 

Як ми вже бачили, Photoshop при 

створенні або копіюванні автоматично 

іменує шари, але імена він дає їм досить 

загальні і нічого не значущі, такі, як 

"Шар 1" і "Фон копія", такі імена не 

можуть бути корисні для користувача. 

Коли у нас є всього кілька шарів у 

документі, назви не дуже важливі, але, 

коли ми працюємо з 10-ю, 20-ю, сотнею 

і більше шарів, набагато простіше, щоб 

шари мали осмислені імена. 

На щастя, Photoshop, дозволяє легко перейменувати шар. Просто двічі клацніть 

безпосередньо на імені шару в палітрі, потім введіть нове ім'я. Я зміню ім'я "Фон копія" на 

"Blur". Коли ви закінчите вводити ім'я, клацніть мишкою в будь-якому місці палітри або 

натисніть клавішу клавіатури Enter, щоб прийняти змінений ім'я: 

 

 

 

 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми 

виконаних завдань, там висновок 


