
Дата: 31.05.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 167-169 

Лабораторно-практична робота № 4 

ТЕМА: «Малювання об’єктів.» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами роботи з кольором в Corel Draw X6  

- розвити навички роботи з кольорами  Corel Draw X6 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи та вислати файли у 

форматі PDF на e-mail – 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної 

роботи та дату.  

 

Завдання 1: Малюємо серце. Створення базової форми. 

Для початку нам потрібно створити базову форму серця. Почнемо з малювання кола. 

Клацніть на ній правою кнопкою і виберіть в меню «перетворити в криву » 

Базова крива: 

 

Перетворимо верхній і нижній вузли. Інструментом «Форма » вибираємо 

нижній вузол і в рядку параметрів натискаємо кнопку Convert to cusp node 

«Перегин ». Повторіть те ж для верхнього вузла. Виділіть 

одночасно верхній і нижній вузли, потім опускайте їх вниз, поки 

верхній вузол не виявиться приблизно на одному рівні з лівим і правим. 

Змінюємо форму базової кривої: 

 

Інструментом Форма виберіть верхній вузол. Перетягніть напрямні так, щоб 

вони утворили форму, схожу на букву V. Постарайтеся, щоб напрямні були 

симетричні. Повторіть операцію і для нижнього вузла. 

Змінюємо форму вузлів: 

 

Переконайтеся, що верхній і нижній вузли у вас вирівняні по вертикалі, а 

правий і лівий - по горизонталі. У разі необхідності ви можете виділити два або більше 

вузлів, клацаючи по ним, утримуючи Shift, а потім вирівняти їх, використовуючи кнопку 

«вирівняти вузли » в рядку параметрів. Продовжуйте редагувати своє 

сердечко, поки не отримаєте форму, якої ви повністю задоволені. Для 

переміщення та / або точного редагування вузлів можна використовувати на 

клавіатурі кнопки зі стрілками. Надалі ми будемо працювати з цією базовою 

формою, тому скопіюємо її і перемістимо в сторону. Базова форма: 

 

Завдання 2: Малюємо серце. Сердечко на основі «Перетікання». 

Для першого об'ємного сердечка ми почнемо з того, що продублюємо базову форму. Зробіть 

верхнє сердечко менше і вирівняємо обидві фігури по центру (виділити і натиснути кнопку 

«вирівняти і розподілити » у рядку параметрів. 
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Подвійна основа. Вирівнювання: 

 

Виділіть більшу серце, потім виберіть «Інтерактивна заливка ». З рядка 

параметрів виберіть «заливку градієнтом». 

Налаштування заливки : 

 

Тепер перетягніть чорний квадрат до лівого верхнього краю сердечка, а 

білий - до нижнього правого. Вийде діагональна заливка. Поміняємо 

кольору. 

Налаштування заливки : 

Видаліть обведення з великого сердечка. Залийте 

маленьке сердечко червоним і також видаліть у 

нього обведення. 

Малюємо серце. Налаштування заливки: 

 

Тепер виберіть інструмент «перетікання ». У рядку 

параметрів вкажіть кількість кроків при переході близько 20. Клацніть мишкою на 

маленькому сердечку, потім протягніть з'явилася направляючу в бік великого. Сердечко 

стало об'ємним. 

Спосіб перетікання: 

 

Можна створювати цікаві ефекти, варіюючи кольору і напрямок 

градієнтної заливки. Так як інструменти змішування і заливки є 

інтерактивними, можна вільно змінювати налаштування цих інструментів 

прямо в процесі роботи. Нижче представлені приклади використання 

різних кольорів заливки. Направляючі залишені для того, щоб показати 

кольору і напрямок градієнта. Приклади заливки: 

 

Ще кілька прикладів виконання робіт: 

 

 

 

 

Завдання 3: Малюємо серце. Створення 

спрей-листа. 

На основі завдання 1, 2 малюємо 6 різнокольорових об'ємних сердечок. Кожну групу з 

перетіканням роз'єднуємо командою Впорядкувати / Скасувати Група з перетіканієм. Далі 

скасовуємо всі групи в "районі" одного серця і знову групуємо всі криві, які стосуються 

одному серцю. Таким чином, отримуємо 6 груп. 



 

Візьміть інструмент «Художнє 

оформлення », вибираємо розпилювач 

( ) з рядка параметрів. Тепер виберіть у 

меню «Новий список аерозолів (на рис. 

1)». Виділіть групу кривих першого 

сердечка і натисніть кнопку «Додати до 

списку аерозолів (на рис. 2)». 

 
Таким же чином додайте в спрей-лист всі кольорові сердечка. Ви 

побачите, що список у верхньому меню змінюється кожен раз, як 

ви додаєте новий об'єкт. У списках виберіть порядок появи, 

поворот і зсув об'єктів в аерозолі та натисніть кнопку Зберегти 

художній мазок ( ). Наберіть ім'я нової аерозолі, не змінюйте 

папку, в якій ви зберігаєте ваш лист. А тепер накресліть будь-яку 

лінію, і ваш лист заповниться різнокольоровими сердечками! 

Завдання 4: Малюємо серце. Сердечко з відблиском. 

На основі завдання 1 малюємо базове сердечко. Зробіть копію 

базової форми сердечка (на рис. 1), натиснувши + (плюс) на 

клавіатурі (або командою Правка / Дублювати). Одержаний 

дублікат буде знаходитися прямо поверх оригіналу. Залийте нижнє сердечко градієнтом від 

рожевого (soft pink) в лівому верхньому кутку до темно-червоному (ruby red) в правому 

нижньому (на рис. 2). Тепер залийте верхнє однотонним червоним. Видаліть обведення 

контуру у обох сердечок. 

Виберіть верхнє однотонне серце. Потім 

візьміть інструмент «Прозорість ». У 

рядку параметрів виберіть тип градієнта - 

радіальний. У що з'явилася направляючої 

в центрі розташовується чорний 

квадратик, а білий - з краю. Для 

досягнення потрібного результату нам 

потрібно поміняти їх 

місцями.  

Відрегулюйте розміри прозорою області. Межі направляючої окружності 

повинні лежати впритул до кордонів фігури. На цьому етапі можна 

згрупувати об'єкт, щоб було зручніше його переміщати. 

 

У правому верхньому куті сердечка намалюйте сектор кола (Інструмент 

Еліпс, у рядку параметрів вибрати «Сектор »). 

 

Перетворити його в криву і інструментом Форма 

трансформувати до форми півмісяця. Залийте 

фігуру білим і видаліть обведення. 

 

Інструмент «Прозорість». У параметрах прозорості 

виберіть "лінійний градієнт". Розмістіть напрямні так, як показано 



на малюнку. 

 

Тепер залишилося тільки додати тінь інструментом «тінь ». 

 
 

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


