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Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 152-154 

Лабораторно-практична робота № 7 

ТЕМА: «Застосування ефектів шару.» 

 

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 

 

Завдання 1: Об’єднання різних шарів 

Відкриваємо зображення 

 

Кожен раз, коли ми відкриваємо або створюємо нове 

зображення в Photoshop, воно відкривається всередині 

нового окремого документа і Photoshop поміщає це 

зображення на шар під назвою "Фон" (Background), в чому 

ми можемо переконається, подивившись на Панель шарів. 

Зверніть увагу, що слово "Фон" написано курсивом, цим 

Photoshop повідомляє нам про те, що даний шар - 

особливий: 

 

Photoshop називає цей шар "Фоном" (Background) з тієї простої причини, що він служить 

фоном для всього нашого документа. Будь-які додаткові шари, додані до документа, 

обов'язково виявляться вище фонового шару. Так як призначення цього шару - служити 

фоном, є ряд речей, які Photoshop не дозволить нам з ним зробити.  

Правило 1: Ми не можемо переміщати вміст фонового шару 
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Перше, що ми не можемо зробити з фоном, це переміщати його вміст. Зазвичай, для 

переміщення вмісту шару використовується однойменний інструмент "Переміщення" (Move 

Tool), він знаходиться у верхній частині панелі інструментів: 

Якщо ми візьмемо цей інструмент і спробуємо перемістити фон, або навіть просто 

клікнути усередині вікна документа, то Photoshop видасть нам повідомлення: 

"Застосування інструменту" Переміщення "неможливо: шар закріплений." (Could 

not complete your request because the layer is locked). 

Якщо ми уважно подивимося на панель шарів, то побачимо невеликий значок 

замка, який дає нам зрозуміти, що шар заблокований. 

Правило 2: Не підтримує прозорість 

В даний момент я збираюся імпортувати інше зображення в документ і помістити 

його в рамку, але центр рамки нині заповнений білим, це означає, що мені потрібно видалити 

цю білу область, перш ніж розміщувати своє фото всередині нього. Зазвичай, коли ми 

видаляємо пікселі на шарі, віддалені області стає прозорим, що дозволяє нам бачити крізь 

нього шар (шари), що знаходяться під ним. Давайте подивимося, що відбувається, якщо я 

намагаюся видалити що-небудь на фоновому шарі. 

По-перше, мені потрібно створити виділену область всередині рамки, і тому вона заповнена 

білим кольором, я буду використовувати інструмент "Чарівна паличка" (Magic Wand Tool). В 

Photoshop CS3 і вище (я тут використовую 

Photoshop CS6), "Чарівна паличка" вкладена за 

інструментом "Швидке виділення" (Quick 

Selection Tool), тому натисніть на інструмент 

"Швидке виділення" і утримуйте клавішу миші 

секунду-дві, поки не відкриється випадає меню, а 

вже з нього виберіть "Чарівну паличку". 

 

Щоб видалити пікселі всередині виділеної області, 

натисніть клавішу клавіатури Backspace або Delete, 

але замість видалення області та заміни її 

прозорістю, як вийшло б на звичайному шарі, 

Photoshop чомусь відкриває діалогове вікно 

Заливання (Fill) для вибору квітів для заповнення 

області: 

 

 

Нам це не треба, тому натиснемо на кнопку "Скасувати" 

(Cancel), щоб закрити це діалогове вікно, адже потрібно 

видалити білу область всередині рамки, а не заповнювати її 

іншим кольором. Припустимо, що Photoshop просто помилився, 

так що пробуємо інший спосіб видалення пікселів. Пройдемо 

по вкладці головного меню Редагування -> Вирізати (Edit -> Cut). На звичайному шарі після 



цього дії на місці виділеної області з'явиться прозора (пусто) область, а в нас знову вийшов 

несподіваний результат - виділена область заповнена чорним. 

Ну і чому так вийшло? 

Як виявилося, Photoshop заповнив цю область чорним, тому що, на колірній 

палітрі колір фону (правий нижній зразок) на даний момент - чорний. Якби колір 

фону на даний момент було б встановлено, наприклад, фіолетовим, то область і 

заповнилася б фіолетовим: 

Так чому ж Photoshop відмовляється видалити білу область всередині рамки, а 

замість цього заповнює її з іншими квітами? 

Причина полягає в тому, що фоновий шар не підтримує прозорість. Зрештою, так 

як фоновий шар є фоном у всього документа, немає ніякої необхідності бачити 

крізь нього, просто тому що під ним нічого не повинно бути, адже фон 

знаходиться в самому низу! Неможливо видалити область область всередині рамки, поки це 

зображення залишається на фоновому шарі.  

Так як же розмістити фотографію всередині рамки? Давайте відкладемо цю проблему на 

деякий час і повернемося до неї трохи пізніше. 

Правило 3: Ми не можемо поміщати фоновий шар над іншим шаром. Ось фото, яке треба  

помістити всередині фоторамки. 

Це зображення в даний час відкрито в окремому вікні 

Фотошопа, так що швидко скопіюйте його в документ 

фоторамки, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl + A для вибору 

всієї фотографії, потім Ctrl + C, щоб скопіювати зображення в 

буфер обміну. Потім перейдіть  на документ фоторамки і 

натисніть Ctrl + V для вставки зображення в документ. 

Photoshop поміщає зображення на новий шар "Шар 1" (Layer 1) 

вище фонового шару з фоторамкой. 

 

В окне документа мы видим, что новое изображение 

появилось в документе над рамкой, у самой рамки видны 

только нижний и верхний края: 

Для того, щоб друге зображення виявилося всередині 

рамки, потрібно змінити порядок шарів в панелі шарів так, 

щоб шар з рамкою знаходився над шаром із зображенням. 

Як правило, переміщення одного шару поверх іншого 

здійснюється елементарно за допомогою миші, але зараз у 

нас не той випадок, тому шар, який нам потрібно перемістити, є фоновим. 

При спробі перетягнути його вище зображення на "Шар 1", Photoshop 

відображає символ у вигляді кола з діагональною лінією (міжнародний 

символ заборони чого-небудь), даючи зрозуміти, що з якоїсь причини це дія 

нездійсненно. 

 



Причина цієї заборони полягає в тому, що фоновий шар завжди повинен залишатися внизу 

документа, тобто служити фоном всього документа. Photoshop не дозволить перемістити 

його вище всіх інших шарів. 

Правило 4: не можна помістити будь шари нижче фонового 

Отже, ми не можемо рухатися фоновий шар поверх іншого шару. Що, якщо ми спробуємо 

перемістити звичайний шар нижче фонового? Якщо перетягнути "Шар 1" під фоновий, то 

Фотошоп видасть такий же символ заборони, як і у випадку вище. 

Все, що нам потрібно зробити, це створити з фонового шару 

звичайний. 

Перетворимо фоновий шар в звичайний (розблокування 

фонового шару) 

1) Пройдіть по вкладці головного меню Шар -> Новий -> Шар з 

Тла (Layer -> New -> Layer From Background). 

2) Є і більш швидкий спосіб - просто двічі клацнути 

безпосередньо за словом Фон (Background), або по іконі замочка 

в панелі шарів: 

 

У будь-якому випадку з двох зазначених вище способів відкриється вікно, де Ви можете 

ввести свою назву, або залишити запропоноване Фотошопом за замовчуванням, потім 

натиснути ОК: 

 

І найшвидший спосіб: Затисніть клавішу Alt і двічі клацніть мишкою по слову Фон 

(Background), після чого Фотошоп миттєво перетворює шар в звичайний і перейменує його в 

"Шар 0" (Layer 0), минаючи діалогове вікно. 

Після того, як ми перетворили фоновий шар у звичайний, всі обмеження зняті і на нього 

діють правила звичайних шарів. 

Тепер ми можемо вільно переміщувати його вміст за допомогою інструменту "Переміщення" 

(Move Tool), ми можемо видаляти будь-які елементи на шарі і замінювати їх прозорістю, і ми 

можемо вільно переміщати його вище або нижче інших шарів. 

 

Завдання 2: використовуючи матеріал попередніх практичних робіт по роботі з шарами, 

самостійно створіть поєднання двох – трьох зображень в єдиний графічний файл 

 

 

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


