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Тема: Практична робота: Створення растрового зображення за 

допомогою редактора Adobe Photoshop. 

Мета: 

• Ознайомитись з різними графічними редакторами, вивчити використання 

інструментів графічних редакторів, рисування різних фігур в графічному 

редакторі, зміни масштабування, заливки, ретушування та редагування. 

• Обробка зображень в графічних редакторах, використання в обраній професії. 

• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Растровий графічний редактор - спеціалізована програма для створення і обробки 

растрових зображень. Ці програмні продукти знайшли широке застосування в роботі 

художників-ілюстраторів, при підготовці зображень до друку або на фотопапері, 

публікації в інтернеті. 

Растрові графічні редактори дозволяють користувачеві створювати і редагувати 

зображення на екрані комп'ютера (серед звичних інструментів - декілька типів ліній, 

стирання, копіювання об'єктів, додавання тексту, заповнення кольору фону), а також 

зберігати їх в різних растрових форматах. Формати збереження зображень поділяються 

на такі, що дозволяють зберігати растрову графіку з незначним зниженням якості за 

рахунок використання алгоритмів стиснення з втратами (JPEG, PNG, GIF і TIFF), та такі, 

що також підтримують стиснення (RLE), але 

загалом є «попіксельним» описом зображення 

(BMP). 

На противагу векторним редакторам, растрові 

використовують для утворення зображень 

матрицю точок (bitmap). При цьому, більшість 

сучасних растрових редакторів містять векторні 

інструменти редагування як допоміжні. 

Photoshop головним чином призначений для 

редагування цифрових фотографій та створення 

растрової графіки. Особливості Adobe Photoshop полягають у багатому інструментарії 

для операції створення і обробки зображень, високій якості обробки графічних 

зображень, зручності й простоті в експлуатації, широких можливостях до автоматизації 

обробки растрових зображень, які базуються на використанні сценаріїв, механізмах 

роботи з кольоровими профілями, які допускають їх втілення в файли зображень з метою 

автоматичної корекції кольорових параметрів при виводі на друк для різних пристроїв, 

великому наборі команд фільтрації, за допомогою яких можна створювати 

найрізноманітніші художні ефекти.  

Основні дії у середовищі Photoshop  

1. За допомогою сканера, цифрового фотоапарата чи іншого пристрою створити 

цифрове зображення і записати його на диск у будь-якому растровому форматі. 

2. Відкрити зображення у вікні програми Photoshop і виділити фрагмент, який треба 

змінити 



3. Виконати необхідні операції, скориставшись відповідними інструментами і 

командами програми. 

Відкриття файлу  

1. Файл, Відкрити 

2. У діалоговому вікні Відкрити, перейти у потрібну папку, клацнути мишею значок 

файлу, який необхідно відкрити 

3. Кнопка Відкрити 

Завдання на урок: 

1. Відсканувати/скачати зображення високої якості. 

2. Перевести векторне зображення в растрове. 

3. Надати ім’я файлу та зберегти його. 

 

Домашнє завдання: 

✓ Опрацювати самостійно матеріал. 

✓ Виконати короткий конспект. 

✓ Фотографію конспекту та всіх зображень надіслати викладачу 
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