
Дата: 02.06.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 175-177 

Лабораторно-практична робота № 7 

ТЕМА: «Робота з контурами» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами роботи з контурами в Corel Draw X6  

- розвити навички роботи з створення та редагування  контурів в  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.  

 

Завдання1: Робота з Blending tool (Інтерактивне перетікання). 

1. Інструментом «Багатокутник»  намалюйте рівносторонній п'ятикутник, 

утримуючи <Ctrl>. 

2. Продублювавши його (Ctrl + D), потягніть інструментом «Форма» за будь-

який вузол між вершинами. Потім виділіть обидві фігури і відцентруйте їх 

кнопкою Вирівнювання і розподіл  на панелі атрибутів. Задайте фігурам абрис різного 

кольору. 

 

  

3. Виберіть «Інтерактивне перетікання» . На панелі 

властивостей вибрати кількість кроків сполучення 

. Потягніть курсором від одного об'єкта до 

іншого (з'єднаємо їх як в іграшці - 

пружинці). 

4. Тепер розтягнемо її і закрутимо. Виставте градуси повороту в панелі 

властивостей інструменту Інтерактивне перетікання - Blend direction 

(Напрям перетікання) і натисніть кнопки Loop blend (Перетікання 

циклом) і Пряме перетікання  

5. Тепер, виділивши внутрішню фігуру, перемістимо її (інструмент 

Покажчик ), у неї з'явиться шлейф. 

Поекспериментувавши з формами та 

налаштуваннями, можна домогтися дуже 

незвичайних результатів. 
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Завдання 2: Прибирання контурів 

Спробуйте зробити заливку і  

прибрати контури об’єктів за 

зразком 

 
 

 

Завдання 3: Ефект пазлов  

1. Застосуємо цей ефект до готових зображень, фото. Тому на новому документі завантажимо 

растрове зображення. Налаштувати напрямні, трохи підігнати розмір для зручності розбивки 

на елементи. Прорахувати розміри пазла, наприклад розбивка буде 4х4 елемента, ширину і 

довжину зображення ділимо на 4: ширина елемента = 180/4 = 45, довжина елемента = 136/4 = 

34. 

 

2. Створюємо прямокутник потрібного розміру, копіюємо 3 рази. Розміщуємо поверх 

зображення з цих прямокутників перший стовпець. Верхній і нижній прямокутники - 

вказуючи точні координати, що відповідають вершинам зображення. Потім виділяємо всі 

прямокутники шпальти і виконуємо команди Вирівняти і розподілити / Вирівняти центри 

по вертикалі ( ) і Вирівняти і розподілити / Розподілити по центру по вертикалі ( ) 

 

3. Згрупувати перший стовпчик. Скопіювати (кількість елементів 

пазлів по горизонталі - 1) разів (в даному прикладі 3). Вершину 

останнього стовпця вирівняти відповідно вершині зображення. 

Виділити всі стовпчики і виконуємо команди Вирівняти і 

розподілити / Вирівняти центри по горизонталі ( ) і 

Вирівняти і розподілити / Розподілити по центру по горизонталі 

( ) "Спустимо" зображення для зручності і будемо працювати над 

формою елементів мозаїки. 
  

4. Роботу над формою елементів розберемо на прикладі створення 

двох сусідніх пазлів. Розгрупуємо два стовпчики. Виберемо і 

ппреобразуем в криві командою Впорядкувати / Перетворити в 

криву ( ) два сусідніх прямокутника. Виділити одну й інструментом 

Форма подвійним клацанням на межі додати 2 додаткових вузла і злегка їх пересунути, щоб 

вийшов легкий вигин. 

5. Інструментом Еліпс із затиснутою клавішею Ctrl малюємо коло, 



копіюємо його 3 рази (один залишаємо осторонь, як шаблон). Встановлюємо коло на вигнуту 

грань пазла. 

6. Виділяємо його разом з основою (кривої-прямокутником) і кнопкою Об'єднання ( ) на 

панелі параметрів отримуємо складну форму пазла з вигином. 

 

7. Ставимо інше коло на іншу грань, виділяємо його разом з основою 

(кривої-прямокутником) і кнопкою Задні мінус передні ( ) на панелі 

параметрів отримуємо складну форму пазла з виїмкою. 

 

8. Підганяємо сусідні пазли. На сусідньому пазлі створюємо вигини граней, 

опуклості і виїмки на не прилягають до готового пазлу гранях. А до прилеглої 

грані "домальовує" кнопкою Об'єднання ( ) пріямоугольнік, що перекриває 

фігурну виїмку готового пазла. 

 

 

9. Виділяємо обидва пазла і кнопкою Підгонка ( ) обрізаємо зайве другого пазла 

(важливий порядок вибору підганяються один під одного пазлів). 

Прорисовуємо таким чином всі частини мозаїки. Каркас готовий. Згрупуємо всі 

його частини. 

 

10. Робота із зображенням. Перетворимо його в растрове (якщо воно ще таким не є) 

командою Растрове зображення / Перетворити в растрове зображення. 

11. Розміщуємо Растрове зображення в контейнер нашого пазл-каркаса (виділити 

зображення) командою Ефекти / Power Clip / Помістити у фрейм. Якщо треба - вибрати 

Розтягнути вміст пропорційно. 



12. Скасувати угруповання. Можна працювати з окремими частинами пазл-мозаїки. 
 

 

 

 

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


