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УРОК 150-151 

Лабораторно-практична робота № 6 

ТЕМА: «Робота з шарами.» 

 

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 

 

1. Відкриваємо декілька зображень у вигляді шарів в одному документі 

Робота з кількома різними зображеннями, розташованими на шарах в одному документі - 

вельми поширена робота в Photoshop, наприклад, таким чином ми можемо накладати одне 

фото на інше, створювати між ними плавні переходи, вставляти одне в інше (напр., 

Фотографію в рамку) і т.п. 

Відкрити кілька картинок одночасно в Photoshop можна, якщо перетягнути мишкою ці 

картинки з папки прямо на вільне місце на робочому полі програми, також, кілька картинок 

одночасно легко відкрити за допомогою Adobe Bridge.  

Проблема в тому, що Photoshop відкриває ці файли з картинками в окремих 

вкладках або вікнах, а як бути, якщо потрібно, щоб зображення відкрилися в 

одному документі, та так, щоб кожне було розміщено на своєму шарі? 

Для початку нам треба запустити Adobe Bridge, зробити це можна через меню Пуск -> 

Програми. У самому Adobe Bridge я відкрив свою папку з малюнками і фото, ось як виглядає 

після цього інтерфейс програми:.  

 

Обираємо кілька зображень (на 

даний момент обрано одне фото з 

пінгвінами). Для цього треба 

клікнути лівою клавішею миші по 

лівому верхньому (тобто першого 

в списку) файлу, а потім, 

затиснувши клавішу Shift по 

правому нижньому (тобто за 

останнім у списку) файлу. В 

результаті виділилися всі 

картинки. 
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Тепер йдемо по вкладці 

верхнього горизонтального 

меню Інструменти -> Photoshop -

> Завантажити шари Photoshop 

(Tools -> Photoshop -> Load Files 

into Photoshop Layers): 

 

 

 

 

 

Photoshop автоматично відкриється, якщо він не був запущений і 

всі дев'ять вибраних зображень відкриються в одному, новому 

документі, кожне на своєму шарі: 

 Зображення, розташовані  вище в Панелі шарів, перекривають ті, 

що розташовані нижче. 

Щоб подивитися у вікні робочого документа, наприклад, шар 

Tulips.jpg, який знаходиться в самому низу панелі, мені потрібно 

затиснути клавішу Alt і клікнути по значку видимості цього шару. 

При цьому видимість всіх інших шарів відключиться: 

 

Для повернення попереднього стану документа, тобто включення 

видимості всіх шарів, необхідно повторити ці дії (Alt + клік по значку 

видимості) 

 

2. Вирівнювання і розподіл шарів 

З цього матеріалу із серії присвяченій верствам Photoshop, ми 

дізнаємося, як автоматично вирівнювати, розподіляти і впорядковувати шари в документі, 

використовуючи інструмент "Переміщення" (Move Tool) і деякі корисні опції в панелі 

параметрів (це панель знаходиться вгорі робочого вікна, під головному 

меню ). У кінці роботи ми побачимо, як об'єднання шарів в групу може 

допомогти нам вирівняти одночасно кілька шарів відносно центру або 

сторін документа. 

Для прикладу беремо документ, що з фонового шару і дев'яти 

звичайних шарів, кожен з яких представляє собою блок з кольорового 

квадратика з буквою: 

 

Якщо ми подивимося в Палітру шарів, ми бачимо, що кожен блок 

перебуває у своєму власному шарі і має назву типу "Середина-

низ", "Уверх-ліво" і т.п. (Middle-Bottom, Top-left): 

На даний момент блоки розкидані хаотично, упорядкуємо їх у 

вигляді решітки 3x3. 



Так яким же чином можно  перебудувати блоки всередині документа і розташувати їх 

геометрично правильно відносно один одного і всього документа? 

Звичайно, можно  спробувати впорядкувати їх вручну за допомогою "Переміщення" (Move 

Tool), але це займе пристойний час, і є сумнів, що їх можно розмістити точно, 

використовуючи метод "на око". Краще, і набагато більш простіше вирівняти і 

впорядкувати блоки за допомогою спеціальних опцій вирівнювання (Align and 

Distribute options). 

Щоб отримати доступ до цих опцій, ми повинні вибрати інструмент (Move Tool): 

 

При обраному "переміщення", опції вирівнювання відобразяться у вигляді ряду іконок 

в панелі параметрів у верхній частині екрана. На даний момент, іконки відображені 

сірим кольором і недоступні, тому в Панелі шарів у нас  вибраний тільки один шар, і 

вирівнювати його нема з чим: 

 
Давайте подивимося, що станеться, якщо вибрати кілька шарів. Затиснувши клавішу Ctrl, 

обираємо  три шари, "Top Left", "Top Right" і "Top Center". Опції тепер активні. Давайте 

тепер докладніше розглянемо кожну з них. 

 

Опції вирівнювання 

Це перші шість значків у групі опцій. Призначення значків зліва направо: - вирівнювання по 

верхніх краях 

  - Центри шарів по вертикалі 

  - По нижньому краю 

  - По лівому краю 

  - Центри по горизонталі 

  - По правому краю 

Ці опції можуть застосовуватися до вмісту двох або більше шарів і будуть відштовхуватися 

від країв або від центрів вмісту: 

 



Опції розподілу 

Далі йдуть шість варіантів розподілу, які застосовуються до вмісту декількох (більше двох) 

шарів і розподіляють порівну інтервали між ними: 

 
 - Розподіл по верхніх краях вмісту 

 - По центрам шарів по вертикалі 

 - По нижніх краях 

 - По лівим краях 

 - По центрам по горизонталі 

 - По правих краях 

Увага! Зверніть увагу, для того, щоб опція стала доступна, вам необхідно мати 

вибраними три або більше шару! 

А тепер давайте подивимося, як на практиці застосувати ці опції для впорядкування блоків в 

моєму документі. Як ви пам'ятаєте, ми обрали  три шари - Top Left, Top Center, і Top Right 

(верхній лівий, верхній центральний, верхній правий). Тимчасово відключіть інші блоки в 

документі, натиснувши на значок видимості кожного.  

 
Тепер у вікні документа залишилися видимими всього три блоки: 

 

Для початку, вирівнюємо  ці три блоки по горизонталі по верхньому краю блоків. Щоб це 

зробити, слід натиснути на опцію "вирівнювання по верхньому краю" (Align Top Edges) в 

панелі параметрів:

 

При цьому Photoshop визначає положення цих трьох блоків, з'ясовує, який з них знаходиться 

ближче до верху документа, а потім переміщається два інших блоку до рівня верхньої 

кромки самого верхнього, в даному випадку, це блок з жовтою буквою "О", і ця дія 

виконується миттєво. Для кращого розуміння цього моменту наведіть мишку на картинку, 

при цьому з'являється зображення з положенням блоків до переміщення: 

 

Також розмістимо  ці три блоки по горизонталі так, щоб вони 

знаходилися на рівній відстані один від одного, для цього застосовуємо  

опцію "Розподіл центрів по по горизонталі" (Distribute Horizontal 

Centers): 

 



 

При активації цієї опції Photoshop визначає положення крайніх блоків і потім переміщує 

розташований між ними блок таким чином, щоб відстані до лівого і правого блоків від 

центру по вертикалі цього блоку були рівними, при цьому крайні блоки не рухаються, 

переміщається тільки центральний. Для кращого розуміння цього моменту наведіть мишку 

на картинку, при цьому з'являється зображення з положенням блоків до переміщення: 

 

 

 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань, там 

висновок 


