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ТЕМА: «Об’єкти програми. Настроювання програми» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основні елементи інтерфейсу програми Inkscape 

- Опанувати основні прийоми роботи з інструментами програми 

- Розвити навички роботи з  малювання простих фігур 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

1. Основні  елементи інтерфейсу 

Інтерфейс редактора векторної графіки Inkscape складається з елементів керування та 

функцій, покликаних зробити роботу виконавця простою та зручною для 

користувачів. Інтерфейс редактора векторної графіки Inkscape складається в 

основному з робочого вікна, де можна створювати креслення та керувати ними. У 

вікні, що описується на цій сторінці, є засоби керування та інформаційні інструменти. 

Вікно інтерфейсу Inkscape можна поділити на дев'ять основних областей: 

 



1. головне меню (головне меню у верхній частині вікна)  

2. Панель інструментів  

3. Контекстна панель керування  

4. Маркування, лінійки, напрямні та сітки  

5. Панель керування  

6. Вікно інструмента  

7. Полотно  

8. Палітра  

9. Лінія координат  

 

Панелі інструментів та елементи керування, доступні в Inkscape вище, можуть зайняти 

значний простір екрана монітора. Щоб зменшити розмір панелі інструментів, виберіть 

"файл" у головному меню-"налаштувати Inkscape...". Потім виберіть "інтерфейс" 

варіант. Тут ви можете встановити великі або малі панелі команд іконки, панелі 

елементів і т. д. 

Головне  меню 

 
Як і в більшості інших програм, головне меню Inkscape містить основні функції 

роботи з програмою: робота з файлом, редагування та перегляд функцій, функції 

текстового редактора, фільтри, об'єкти та контури, додаткові компоненти та довідкова 

інформація.  

Панелі інструментів

 
Панель інструментів Inkscape розташована у верхній частині екрана редактора, 

розташованої в головному меню. Панель інструментів Inkscape містить значки, які 

називають певними командами редактора. Ці команди також доступні в головному 

меню або за допомогою комбінації клавіш. Панель інструментів призначена для 

полегшення доступу до найбільш використовуваних функцій редактора. З панелі 



інструментів Inkscape одним клацанням миші можна відкрити новий або наявний 

документ, роздрукувати його, завантажити зображення, скасувати попередні команди, 

масштаб, відкрити діалогове вікно для налаштування властивості документа тощо. 

Якщо всі піктограми панелі інструментів Inkscape не вміщуються на екрані, їх можна 

отримати за допомогою кнопки з двома стрілками на правому краю панелі. 

Натискаючи на них, ви побачите всі інші команди панелі, які не вміщуються на панелі 

як меню. Піктограми можуть не розміщуватися на панелі інструментів Inkscape через 

розмір екрана або роздільну здатність монітора.  

 

Вікно інструментів 

 
Вікно інструмента Inkscape складається з вертикального рядка кнопок, розташованих 

на лівій стороні вікна редактора. На зображенні вище Ця панель відображається 

горизонтально, щоб заощадити місце. Вікно інструмента Inkscape є основним 

елементом для роботи у векторному редакторі Inkscape. Поле Inkscape Tool містить 

базовий набір графічних інструментів для створення та редагування фігур. 

Інструменти Inkscape включають інструменти для роботи з геометричними фігурами, а 

також Вільне трансформування фігур і ліній, інструменти для тексту і кольору 

(заливки і градієнти). Коли ви працюєте з інструментами, просто під горизонтальною 

панеллю, ви можете помітити контекстну панель керування Inkscape. 

 
Залежно від того, який інструмент вибрано у полі Inkscape Tool, змінюється Inkscape 

вигляд інструмента. На панелі контексту відображаються параметри та параметри 

активного інструмента. Залежно від ситуації зміни, внесені до цих параметрів, можуть 

одразу впливати на вибраний об'єкт, а в деяких випадках параметри будуть впливати 

лише на створення нового об'єкта або впливають на наявні та нові об'єкти.   

Полотно  



Полотно або Inkscape полотно-основна робоча область програми. Це основна 

частина інтерфейсу, тому що саме тут користувач графічного редактора створює і 

редагує малюнки. Полотно знаходиться в середині вікна програми і схожий на 

зображення порожнього аркуша паперу, розташованого на білому фоні. За 

замовчуванням, поле "сленгу" редактора і Top включають лінійки для визначення 

координат у пікселях. За замовчуванням-видимість лінійки та одиниці вимірювання 

можна змінити у властивостях документа. Хоча межі «аркуша», що відображаються 

на полотні, визначають межі зображення для друку або збереження, розмір 

«аркуша» не обмежує масштаб зображення під час малювання. Ви навіть можете 

зробити межі "сторінки" і зображення вище невидимих. Можна настроїти 

видимість меж сторінки у властивостях документа. Деякі користувачі вважають за 

краще використовувати межі сторінки, інші використовують весь простір полотна 

для малювання.  
 

2. Розмітка, лінійки, напрямляючи та сітка 

 

Лінія розмітки лінії розмітки розташована вгорі і зліва від полотна Inkscape. Розриви 

лінії розмітки визначають відстані в деяких одиницях, за замовчуванням у пікселях. 

Ви можете змінити налаштування одиниць у властивостях документа в меню "файл"-

"Властивості документа". Коли вказівник миші знаходиться над полотном, на лінійці 

з'являється два чорних трикутника, трикутник, який відображає координати курсору 

відносно нижнього лівого кута сторінки. Ці координати x і Y можна побачити в рядку 

стану (у нижньому правому куті вікна програми), поруч із параметром шкала z. 

Зверніть увагу, що координати SVG починаються в нижньому лівому кутку 

документа, як звичайне геометрію в декартовій системі координат. Комбінація клавіш 

CTRL і R дає змогу приховувати або відображати лінії розмітки Inkscape. Ви також 

можете зробити це в головному меню "Перегляд"-"Показати або сховати"-"лінійки".

 
Напрямні створюються в Inkscape користувачем для полегшення малювання або 

побудови фігур. Напрямні «залучають» деякі інструменти, тобто дозволяють 

встановити положення інструментів саме на них. Використання напрямних полегшує 

для користувачів вирівнювання об'єктів за допомогою миші. Щоб скористатися 

напрямними, клацніть на горизонтальній або вертикальній лінійці вказівника миші і, 

утримуючи натиснутою кнопку миші, перетягніть нову напрямну до точки полотна, де 

вона має бути, а потім відпустіть кнопку миші. За допомогою горизонтальної лінії, 



горизонтальні напрямні створюються, вертикальні напрямні створюються з 

вертикальних.  

Як використовувати напрямні в Inkscape? За допомогою активного інструмента 

вибору F1 перемістіть вказівник миші на напрямну. Коли курсор знаходиться над ним, 

керівництво змінить його колір на червоний. Потім натисніть на управління і 

перетягніть його туди куди хочете. 

 

Як видалити посібник з Inkscape? Щоб видалити напрямну, просто перетягніть його 

у відповідний модельний ряд за допомогою інструмента "Виділення".  

Як вимкнути видимість напрямних з Inkscape? Щоб сховати напрямні, не 

видаляючи їх, виберіть "Перегляд"-"напрямні" в головному меню. Комбінація клавіш 

для перемикання видимості напрямних Shift + |. 

 
В основному файлі-"-" Властивості документа "меню, ви можете змінити настройки за 

замовчуванням для напрямних. Ви можете визначити, чи повинні показувати напрямні 

за замовчуванням, встановити колір напрямних-колір самого гіда і колір його, коли 

миша знаходиться над ним. Напрямні часто використовуються для розміщення 

об'єктів на полотні, в цьому випадку рекомендується встановити прапорець "напрямні 

при перетягуванні".  

 

Сітка 

 



Щоб уникнути використання великої кількості напрямних, може бути корисно просто 

активувати сітку в Inkscape. Зробіть це за допомогою головного меню "Перегляд"-

"сітка" або на гарячому ключі (Shift + 3). Сітки поділяються на два типи: прямокутні 

та акнометричні. Параметри сітки можуть бути визначені в головному меню файлу-

"Властивості документа". Найпоширенішим є Прямокутна сітка, яка складається з 

вертикальних і горизонтальних ліній. Актометрична сітка містить додаткові 

діагональні лінії і може бути цікавою для технічних або архітектурних малюнків. На 

малюнку нижче Прикріпіть приклад акнометричних і прямокутні Inkscape сіток. 

 

Як користуватись сіткою в inkscape 

Використовуйте розкривний список у діалоговому вікні Властивості документа 

(наприклад, на зображенні праворуч), щоб вибрати тип сітки, яку ви плануєте 

використовувати, а потім натисніть кнопку «Створити». Під фразою «ідентифікований 

користувачем Grid» (кілька сіток можна визначити для окремого документа), буде 

створено нову вкладку з параметрами створеної сітки. Потім визначте одиниці, які ви 

хочете використовувати, визначте горизонтальну і вертикальну точку відліку (X і Y) і 

відстань між сусідніми лініями сітки. Під час використання Аксонометричні сітки 

з'являється додатковий параметр, який визначає кут між двома лініями сітки.

 
Поставте галочку на  Позначити його для використання в поточному документі цієї 

сітки. Кліща видимий. Цей прапорець визначає вигляд сітки на полотні. Коли прапор 

вимкнений, сітка невидима. Цей параметр встановлює за замовчуванням для кожної 

сітки таким чином, що навіть якщо видимість знаходиться на, ви все одно можете 

перемкнути видимість сітки через меню або на гарячий ключ. Тобто, якщо в 

головному меню "Перегляд"-"сітка" видимість сітки відключена, то сітка не з'явиться 

на полотні, навіть якщо встановлено галочку "бачити". Grid-блоків. Міліметри, ступні 

і пікселі доступні як одиниці сітки. Ви можете вибрати вимір, який найкращим чином 

відповідає вашим потребам. Якщо у вас немає особливих потреб, використовуйте 

параметр за замовчуванням-пікселі. 

 

 



Точки розмітки по X и Y.  

 

Ці параметри визначають початкову точку Inkscape сітки. Типовим є "0" (нуль), але 

іноді його зручно змінити, особливо визначити точку краю аркуша. 

Інтервал по X і Y. Ці параметри визначають відстань між двома лініями сітки. Ці 

інтервали можуть відрізнятися для горизонтальних і вертикальних ліній, щоб сітка 

могла складатися з прямокутників. 

Кут по X і Z. Ці параметри доступні лише для акнометричного сітки. Вони 

визначають кути ліній сітки на осі X і Z. 

Кольори ліній сітки. Сітка є типовим синім кольором, але також можна змінити цей 

параметр. Існує два типи ліній. Найбільш часто використовувані лінії сітки, але коли 

використовується невеликий крок сітки, і використовуються кілька ліній, 

відображаються основні лінії сітки. Вони допомагають оцінювати відстані. Для 

кожного типу рядка можна визначити інші кольори. "Базова лінія сітки кожні..." 

визначає частоту основних ліній. Ця опція, як правило, 5 або 10. Відображати точки 

замість рядків цей параметр доступний лише для прямокутної Inkscape сітки. Лінії 

сітки іноді можуть заважати інструментами малювання. Цей параметр дозволяє 

відображати сітку як крапки. 

3. Панель параметрів прилипання 

 

Клеїмо панель дозволяє легко налаштувати Inkscape параметри прилипання. 

Особливості цієї панелі зручні для правильного і точного розміщення об'єктів. Панель 

приклеювання розташована вертикально на правому краю віконної робочої області. 

Палітра кольорів 

 
Колірна палітра Inkscape є швидким доступом до кольорів, вона також дозволяє 

призначати кольори для Inkscape фігур. Він з'являється в нижній частині вікна 

програми або може бути відкритий як окреме вікно. Для цього в головному меню 

«Перегляд» потрібно вибрати «зразки кольорів» або скористатися комбінацією клавіш 

Shift + Ctrl + W 

Як користуатись палітрою в inkscape 

Щоб знайти колір, який вам подобається, просто прокрутіть бігунка в нижній частині 

палітри і виберіть колір. Ви можете налаштувати колірну палітру, натиснувши на 

трикутник у правому кутку палітри та вибравши один із запропонованих варіантів. 

Щоб застосувати колір до "кольору заливки" фігур, просто натисніть на колір після 

вибору однієї або кількох фігур. Щоб застосувати колір до контуру, натисніть клавішу 

Shift під час вибору кольору. 

4. Рядок стану inkscape 



 

Рядок стану знаходиться в нижній частині вікна Inkscape. Відображає (зліва направо): 

• Колір заливки і обведення об'єкта  

• можливість швидко працювати з шарами і перемикатися між ними  

• області повідомлення 

• індикатор на координати покажчика миші 

• управління масштабом  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте призначення тривимірної графіки? 

2. Алгоритм створення тривимірної сцени? 

3. Області використання тривимірної графіки? 

 

 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) підручник:  

В.С. Березовський «Основи комп’ютерної графіки»стор. стор. 379-381. 

 

 

 


