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Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 156-157 

Лабораторно-практична робота № 10 

ТЕМА: «Робота з контурами» 

 

МЕТА:  
- опанувати основні прийоми роботи з контурами при створенні колажів у Photoshop 

- розвити навички роботи з контурами 

- вивчити інструменти для створення колажів 

- 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: Коллаж "Казкова ніч" в Photoshop 

Набір фото для колажу 

Для фонового шару використаємо фотографію 

озера і ліси на тлі смарагдового неба (фото 1). 

Для початку треба обрізати низ картинки за 

допомогою інструменту "Рамка". 
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Тепер, коли верхня частина готова, нам треба 

збільшити полотно по висоті в два рази. Для цього 

йдемо в Зображення -> Розмір полотна, або 

можна просто натиснути клавіші Alt + Ctrl + C. 

Відкривається вікно, де треба в рядок нового 

розмір вписати поточну висоту, у мене це 320 

пікс, а також у графі "Розташування" клікнути по 

верхній  стрільці, щоб картинка "розташування" 

прийняла вигляд, як на малюнку, тоді до нижньої 

частини полотна додасться поле висотою 320 пкс. 

Потім за допомогою інструменту виділення "Прямокутна область"  акуратно виділяємо 

верхню половину полотна із зображенням. Для зручності виділення слід почати з верхнього 

лівого або правого кута, можна також збільшити масштаб зображення. Важливо не 

торкнутися виділенням зону, що виходить за малюнок. Тому можна навіть розмістити край 

виділення на один-два пікселя вище нижнього краю малюнка. 

Клонуємо виділена ділянка, натиснувши Ctrl 

+ J, після чого йдемо в Редагування -> 

трансформування -> Відобразити по 

вертикалі. У результаті у нас вийшло два 

шари, активним залишається новостворений, 

той, який ми відобразили. Тепер беремо 

інструмент "Переміщення"  і переміщаємо 

зображення вниз полотна, стежачи потім, щоб 

між шарами не було зазору. Тепер додамо 

відображенню помаранчевий колір, як 

показано на картинці. 

Для цього йдемо по вкладці Зображення -> Корекція -> Колірний баланс, або можна 

просто натиснути клавіші Ctrl + B, відкривається вікно Колірний баланс, внизу віконця, в 

свиті "Тоновий баланс) перемикається на вкладку "Тіні"  і ставимо наступні налаштування: 



 

Тепер в вікні "Тоновий баланс" переходимо на вкладку "Середні тона" і ставимо 

налаштування: 

 

Перемикаємося на "Света" і ставимо налаштування: 

 

Якщо все вийшло нормально, то об'єднуємо обидва 

наших видимих шарів, натиснувши Ctrl + Shift + E. 

Трохи скорегуємо яскравість і контрастність зображення. Для цього йдемо по вкладці 

Зображення -> Корекція -> Яскравість / Контрастність  і ставимо параметри: Яскравість 

0, Контраст +15. 

Підправимо тепер якість неба і віддзеркалення, яке було 

небагато порушено після корекції кольору і контрасту. 

Клонуємо шар, натиснувши Ctrl + J, застосовуємо до 

нього розмиття по Гауса. Заходимо у вкладку Фільтр -> 

Розмиття -> Розмиття  по Гаусу, ставимо параметр 

радіуса 2 пікс, ОК. Вийшло щось на зразок цього: 



В панелі шарів ставимо непрозорість 50% і ластиком 

стираємо місця, які охоплюють дерева, щоб 

повернути їх чіткість. В результаті ми повинні 

отримати зону з деревами таку, як вона була до 

застосування фільтра Гаусса, а небо і відображення 

будуть вже змінені. 

Тепер перенесемо на пейзаж зображення планети. 

Відкриємо малюнок 3 в Фотошопі, і за допомогою 

інструменту "Переміщення" перетягуємо 

його на документ з пейзажем. Натиснувши клавіші 

Ctrl + T, змінимо розмір планети до необхідного, 

після цього помістимо його над деревами, в лівій 

частині. 

В панелі шарів змінюємо режим накладення шару з планетою. Т.к. вона у нас на темному тлі, 

то застосовуємо до неї режим "Екран"  

Виходить приблизно такий супутник планети: 

 

Вибираємо інструмент "Освітлювач", задаємо йому 

параметри: Діапазон -> Підсвічування, Експонування  

90-100%. Проводимо по освітленій частині супутника. Це 

зробить планету яскравіше і об'ємніше. 

На цьому ж шарі, тобто шарі з планетою, звичайною кистю 

білого кольору розміром від 1 до 4 пікселів малюємо зірки. 

Тепер спробуємо надати зіркам і планеті ефект світіння та 

обсягу. Виділимо ділянку зображення з зірками за 

допомогою інструменту "Прямокутне виділення". 



 

Потім тиснемо клавіші Ctrl + J, це створить 

новий шар з виділення. Заходимо у вкладку 

Фільтр -> Розумієте -> Розумієте по Гауса, 

ставимо параметр радіуса 2 пкс, ОК. У палітрі 

шарів ставимо непрозорість 50%. 

Тепер, коли верхня частина готова, прийшов час належним на небо і воду текстури хмар. 

Відкриваємо фотографії з хмарами (фото 2), переносимо на документ з колажем. Змінюємо 

розмір і розташування хмар так, щоб вони точно перебували в нижній частині колажу. 

 

Міняємо режим накладення 

шару з хмарами на 

"Перекриття", а "Заливання"  

виставляємо 50%. Виходить 

вже досить непоганий 

результат: 

 

 

Аналогічні дії проводимо з верхньою частиною колажу. Але на цей раз візьмемо іншу 

текстуру, з меншою хмарністю. 

 

 



Знову скорегуємо яскравість і контрастність зображення. Вкладка Зображення -> Корекція -> 

Яскравість / Контрастність і ставимо параметри: Яскравість -10, Контраст +10. Непоганий 

було б зробити відображення планети у воді. Для цього в панелі шарів клікаємо по шару з 

планетою і зірками, клонуємо його (Ctrl + J), Йдемо по вкладці Зображення -> Обертання 

зображення -> Відобразити по вертикалі , потім за допомогою інструменту "Переміщення" 

розташовуємо планету внизу малюнка, на водній поверхні. 

 

Тепер треба розмазати відображення планети. Зробимо це за 

допомогою інструменту "Палець" . Якщо вгорі в панелі 

параметрів інструмента варто галка у "Зразок з усіх шарів" , то 

її слід зняти 

 

Якщо після розмиття відображення вийшло темним, то виправити це можна за допомогою 

інструменту "Освітлювач" (з параметрами Діапазон -> Підсвічування, Експонування  100%. 

І останній штрих. За допомогою 

інструменту Затемнитель  з режимами 

Середні тони, Експонування 50% 

затемнюємо малюнок по кутах. Кінцевий 

результат: 

 

 

 



Завдання 2:  Колаж  з кількох фотографій в одному зображенні   

1. Створюємо новий файл розміром 400 на 500 

пікселів на прозорому фоні. 

Робимо видимими лінійки (Ctrl + R). Беремо 

інструмент "Прямокутна область" (клавіша "М") і 

малюємо прямокутник. Щоб прямокутник 

розташувався по центру, дивимося на верхню 

лінійку, тоненька пунктирна лінія покаже його 

лівий і правий край. У мене виділення починається 

на 50 і закінчується на 350. Висоту задаємо на око. 

Далі інвертуємо активну область виділення (Ctrl + 

Sift + I) і заливаємо суцільним білим кольором. 

Знімаємо виділення комбінацією клавіш Ctrl + D. 

2. Вставляємо фотографію. 

Відкриваємо файл, робимо вигляд робочого вікна Фотошопа, як на картинці (зміна екранного 

відображення здійснюється клавішею F), вибираємо інструмент "Переміщення" і, 

затиснувши ліву кнопку миші, перетягуємо фотку на наш макет. Фотографія вийшла зверху 

рамки, тому треба поміняти місцями шари. Для цього в панелі шарів затиснутою лівою 

кнопкою миші просто перетягуємо верхній 

шар під нижній. Потім застосовуємо 

"Свобода масштабування" (Ctrl + Т), перед 

застосуванням обов'язково слід затиснути 

клавішу Sift для збереження пропорцій, потім 

вибираємо положення. 

Фотку розмістили, для краси додаємо стилі 

шару і текст. 

В шарі з текстом використовуємо  стиль 

"Тиснення" і робимо у цього шару параметр 

"Заливка"  рівний нулю. 



Тепер відкриваємо зображення, яке буде фоном, і перетягуємо на нього фото. Перетягуємо 

три рази, природно, що перетягувати можна що завгодно, і скільки завгодно, потім за 

допомогою "Вільної трансформації" (Ctrl + Т) міняємо розміри за смаком. Далі методом 

різних трансформацій їх можна розташувати як-небудь красивіше. Також не варто забувати 

про розташування шарів один над одним. 

 

Готовий колаж: 

 

Завдання 3: Створіть власний колаж 

 

 

 

 

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


