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Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 203-204 

Лабораторно-практична робота № 6 

ТЕМА: «Створення об’ємних деформацій» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами тексту  Inkscape 

- розвити навички роботи з інструментами  Inkscape 

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

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи, описати в зошиті . 

Малюнки зберегти у форматі PDF  або Jpeg та вислати на ел. пошту 2573562@ukr.net 

 

Хід роботи: 

Завдання 1:  Створення більярдної кулі 

1. Намалюйте за допомогою інструменту еліпс коло. Що б намалювати 

правильне коло утримуйте при малюванні клавішу CTRL. 

Відкриємо по комбінації клавіш CTRL + SHIFT + F вікно налаштування 

заливки і обведення фігури. Якщо фігура вибрана, то вікно буде активним, і 

натиснемо в ньому в закладці, присвяченій заливці, кнопку типу заливки 

радіальний градієнт. Обведення відключимо. Якщо клацнути тепер по фігурі 

інструментом градієнт в inkscape, то з'являться направляючі градієнта. Колір 

центральної точки # ca5500 (ca5500ff), колір крайніх точок # 000000 (000000ff) - 

чорний. У дужках вказані значення кольорів в inkscape. Це значення відрізняється від 

звичного нам RGB додатковими двома буквами ff в кінці, які відповідають за 

прозорість. 

2. Намалюємо ще одне коло і розташуємо його так, як показано на малюнку 

нижче. 

Встановимо заливку цього кола як лінійний градієнт. Колір 

верхньої точки білий # 000000 (000000ff) і колір нижньої точки 

абсолютно прозорий. 

 
3. Тепер за допомогою інструменту текст намалюємо, наприклад цифру 8. Всі 

кульки в американському більярді пронумеровані, нехай наш буде восьмим. 

Після того, як ви написали цифру вісім, не треба засмучуватися, якщо шрифт виявився 

занадто маленьким або занадто великим. Виділіть цифру, змініть її розмір, перемістіть її 



куди, куди потрібно. Якщо треба змініть поворот цифри або її нахил. 

4. Можна його поліпшити, додавши відблиск зверху. Можна звичайно знову 

намалювати ще одне коло. Але для того щоб не стикувати верхні краї 

відблиску з намальованим колом, найпростіше скопіювати коло кульки - 

комбінація клавіш CTRL + D. До цього сам коло повинен бути виділений, 

природно. Якщо все пройшло вдало, то ви побачите просто коло з градієнтом, 

який ми зробили на першому етапі, і не побачите вісімки і білого кола, тому 

що копія кола повинна з'явитися вище всіх фігур. Тепер зробіть заливку цього кола просто 

білою і змініть його розмір. Якщо хочете зберегти пропорції, утримуйте CTRL. Тепер, коли 

під майбутнім відблиском видно все інше, нехай білий круг відблиску залишається 

виділеним, в головному меню "Контур" - виберіть пункт "оконтурений об'єкт" або 

CTRL + SHIFT + C. Тепер якщо активізувати інструмент управління вузлами, то буде видно 

чотири вузли. 

Змініть розмір кола, спочатку змінивши положення вузла, використовуючи 

інструмент управління вузлами. А потім можна розтягнути трохи і сам овал в 

сторони, використовуючи інструмент виділення і трансформації. Якщо 

утримувати при розтягуванні клавішу SHIFT, то овал буде розтягуватися 

рівномірно в обидві сторони.  

 Ну, і нарешті, зробіть заливку овалу лінійним градієнтом. Обведення, як 

звичайно, немає. Верхня точка білий колір нижня точка абсолютно 

прозорий. 

5. Кулька готова. Ну і зовсім заключний штрих - тінь. Намалюйте овал із 

заливкою чорного кольору. Якщо овал виділений, перемістіть його в самий 

низ під кульку. Зробити це можна в головному меню "Об'єкт" - "Опустити 

на задній план" або клавіша END. 

 Тепер в тому ж вікні, де ми робили заливку, встановіть параметр її 

розмиття, наприклад, 30. Ось який кулька у нас вийшов. 
 

 

Завдання 2: Створення 3D об’єктів 

Щоб зробити зображення з 3D об'єктом в Inkscape, 

потрібно зовсім небагато інструментів - 

трансформація, сума і різниця контурів, і, що дуже важливо, градієнт. У 

цьому уроці техніки застосовані до базових контурам, проте отриманий 

результат виглядати досить ефектно.  

 
1. Малюємо в Inkscape еліпс (F5), для зручності задаємо 

значення непрозорості для нього в 75 відсотків. Дублюємо 

отриманий еліпс (Ctr l+ D) і зменшуємо його розмір за 

допомогою інструменту трансформації (F1), утримуючи 

клавіші Shift + Ctrl. 

http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTAxLnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1
http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTEwLnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1


 

2. Дублюємо отриману групу з двох еліпсів (Ctrl + D) і на час переміщаємо її трохи в 

сторону. Повертаємося до первісної групі і знову дублюємо її. Затиснувши клавішу Ctrl, 

переміщаємо дублікат трохи вгору (як на малюнку). 

 

3. Повертаємося до групи з двох еліпсів, яку ми перемістили в сторону, знову дублюємо її 

(Ctrl + D) і знову переміщаємо в сторону. Потім виконуємо 

операцію Контур → Різниця (Ctrl -). В результаті маємо об'єкт, 

зображений нижче (умовно назвемо його Об'єкт 1). 

 

 

 

4. Виділяємо два маленьких еліпса, отриманих у 2-му 

кроці уроку, дублюємо їх і вкотре переміщаємо трохи 

в сторону. З ними також виконуємо операцію Контур 

→ Різниця (Ctrl -). В результаті маємо об'єкт, 

зображений нижче (умовно назвемо його 

Об'єкт 2). 

 

5. Виділяємо два великих еліпса, отриманих у 

2-му кроці уроку, дублюємо їх і переміщаємо 

в сторону. Тепер нам потрібно намалювати прямокутник. Його ширина буде рівна ширині 

великих еліпсів, а висота - відстані між двома еліпсами. Виділяємо нижній еліпс і 

прямокутник, після чого вибираємо в меню Inkscape Контур → Сума (Ctrl +). Переміщаємо 

цей об'єкт вниз. 

Вибираємо обидва цих об'єкту і виконуємо Контур → Різниця (Ctrl -). В результаті маємо 

об'єкт, зображений нижче (умовно назвемо його Об'єкт 3). 

 
6. Наступний етап уроку, який нам потрібно виконати - це зібрати всі 3 отриманих об'єкта 

разом. Зробити це нескладно, збільшивши масштаб відображення і використовуючи діалог 

вирівнювання (Shift + Ctrl + A). 

 

7. Наступне, що потрібно зробити в цьому уроці - 

трохи розфарбувати наші об'єкти за допомогою 

інструменту Градієнт в Inkscape. 

Для першого об'єкта можна залишити плоску 

заливку. 

Для другого об'єкта нам потрібно призначити 

лінійний градієнт темний-світлий-темний (як на 

малюнку нижче). 

Для третього об'єкта нам потрібно призначити лінійний градієнт світлий-темний-світлий 

(як на малюнку нижче). 

Значення непрозорості для всіх трьох об'єктів - 100 відсотків. 

 

http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTAyLnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1
http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTAzLnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1
http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTA0LnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1
http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTA2LnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1
http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTA1LnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1


 
8. Після всіх вищенаведених дій між об'єктами може спостерігатися невелика щілина. Щоб 

виправити це, призначаємо обводці об'єкта ті ж самі значення кольору і градієнта, що і для 

заливки. 

 
Точно таким же чином можна створювати трехубольние і чотирикутні, та і які завгодно інші 

форми. Групуючи ці об'єкти, Ви можете створювати чудові 3D-ілюстрації як на малюнку 

нижче і будь-які інші ... 

 
 

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

http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTA3LnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1
http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTA4LnBuZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1
http://www.openarts.ru/plugins/content/jumultithumb/img/img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2lua3NjYXBlLXR1dG9yaWFscy8zZC1lZmZlY3RzL2lsbHVzdHJhdGluZy0zZC1vYmplY3RzLTA5LmpwZyZxPTEwMCZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay9qdXcucG5nfFRSfDI1

