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1.  Вступ   

З появою сучасних програмних засобів векторної графіки відбувся найбільш 

революційний технологічний прорив в галузі виготовлення чи не найстаріших документів 

за часів земної цивілізації. На зміну паперовим картам прийшли електронні. Їхні переваги 

багато чисельні і суттєві. Серед них: 

- незрівняно вища точність відображення, різнобарвна палітра кольорів та засобів 

заповнення контурів; 

- змінний масштаб відображення і збереження точності відображення незалежно від 

масштабу; 

- засоби автоматизації процесу створення карти та додержання стандартів; 

- засоби автоматизації координатного позиціювання; 

- багатошарова структура карти, яка дозволяє залишати для огляду лише потрібну 

інформацію і тимчасово виводити з поля зору непотрібні в даний момент шари; 

- можливість використання шарів електронної карти для виготовлення інших карт 

тієї ж території. 

Панель 
інструментів 

Рядок меню Панель 
СТАНДАРТ 

Панель КОЛІР 

Смуга 
прокрутки 

Панель 
властивостей 

Координати 
поточної 
точки 

Корінці 
сторінок 

Властивості 
контуру 

Горизонтальна 
лінійка 

Вертикальна 
лінійка 

Властивості 
заповнення 

Рис. 1. Робоче вікно CorelDraw 

Контекстна 
підказка до 
інструменту 

Рядок стану  
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CorelDraw – широко розповсюджений редактор векторної графіки, який також містить 

інструменти роботи з растровою графікою. 

Інтерфейс CorelDraw виконаний у традиціях Windows. Вікно програми має Інтерфейс, 

що виконаний у традиціях Windows. Робоче вікно містить звичні елементи: робоче поле, 

рядок заголовка, рядок меню, рядок стану, панель інструментів, інші панелі (рис.1). 

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ, СТРОКУ СОСТОЯНИЯ (яка служить для настроювання 

інструментів), ПАНЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (яка служить для повороту на певний кут), 

переміщення центрального маркеру об’єкту у задану точку, розтягування чи стискання на 

певну величину або у певну кількість разів, дзеркального відображення.   Ті та інші панелі 

можна встановити командою  ОКНО – ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА. Сторінку, на 

якій буде креслення, установлюють на екрані командою ПОКАЗАТЬ – ПОКАЗАТЬ – 

ГРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ. Лінійки  - командою ПОКАЗАТЬ  - ЛИНЕЙКИ. Панелі можна 

перетягувати, розміщувати на вільному місці робочого столу або під рядком меню 

(рис. 1). Рядок стану ставлять, якщо його немає, командою ОКНО –

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ – СТРОКА СОСТОЯНИЯ. Він розміщується біля нижньої 

границі робочого вікна (рис. 1). У ньому відображається поточна інформація про стан 

обраного інструменту.  

Положення сторінки (з горизонтального на вертикальне й навпаки) можна командою 

РАЗМЕЩЕНИЕ – ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СТРАНИЦЫ. В п. меню РАЗМЕЩЕНИЕ можна 

також встановити розміри сторінки (РАЗМЕЩЕНИЕ – НАСТРОЙКИ СТРАНИЦЫ), 

надати потрібний фон, перейти на іншу сторінку тощо. Лівому нижньому куту сторінки 

відповідають координати (0; 0). Виготовлені документи зберігають командою ФАЙЛ – 

СОХРАНИТЬ КАК, повторне зберігання -  ФАЙЛ – СОХРАНИТЬ. Документи мають 

розширення .cdr. 

Зручна контекстна підказка з активного інструменту, розташована біля нижньої 

границі робочого вікна (рис. 1), дає можливість одержати швидку довідку з користування 

інструментом. 

 Панель СТАНДАРТ містить кнопки для файлових операцій, масштабу і деякі інші 

(рис.2). Її та інші елементи робочого вікна можна встановити після контекстного кліку по 

панелі інструментів. 

Інтерфейс можна налаштовувати під інші графічні пакети, наприклад Adobe Illustrator 

Рис. 2. Панель СТАНДАРТ 
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або Macromedia FreeHand. З 

восьмої версії з'явився 

особливий тип елементів 

управління - палітри, які 

стикуються (докери). Їх 

установлюють командою 

ОКНО - ДОКЕРЫ. Такі палітри 

можна «приклеювати» шляхом 

перетаскування мишею до 

однієї зі сторін робочого поля 

або одна до одної з утворенням 

вкладок. При їхньому згортанні 

або розкритті автоматично 

змінюється розмір робочого 

поля й користувачеві не 

потрібно вручну масштабувати 

вид зображення. На палітрах 

розміщені елементи керування 

відповідними операціями або 

властивостями об'єкта. 

Кожний інструмент має 

Панель властивостей (рис. 3). Її 

встановлюють командою 

контекстного меню, що 

активують кліком правої кнопки миші по кнопці цього інструмента на панелі 

інструментів. Панель властивостей контекстно міняється залежно від обраного 

інструмента. Наприклад, при виборі тексту на панелі властивостей з'являються елементи 

керування властивостями тексту, при виборі лінії - елементи управління властивостями 

лінії і т.д. Склад елементів управління на панелі властивостей для кожного типу об'єктів 

також можна змінити по-своєму.   

Якщо об’єкт, створений інструментом, виділено, встановлені властивості 

розповсюджуються на цей об’єкт. кщо жодного немає, - на ті всі об’єкти, які буде 

створено. 

Можна встановити панель СВОЙСТВА ОБЪЕКТА. Для цього слід його виділити 

кліком по ньому. В цій панелі (рис. 3) можна змінити колір, товщину ліній, застосувати 

штриховку тощо (рис. 4). 

Вкладка 
Заливка 

Рис. 3. Панель СВОЙСТВА ОБЪЕКТА. 

Вкладка 
Контур 
 

Вкладка 
Общее 
р 

Вкладка 
Деталь 
 

Вкладка 
Интернет 
 

Вкладка 
Кривая 
 

Автоприменение 
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На відміну від Adobe Illustrator, програма CorelDraw допускає багатосторінкові 

документи, і кожна сторінка є окремим об'єктом. Перевага редактора CorelDraw у 

підтримці російської мови, у тому числі й у перевірці орфографії в текстових об'єктах.  

Копіювання та вставку виконують командами „РЕДАКТИРОВАТЬ – КОПИРОВАТЬ” 

и „РЕДАКТИРОВАТЬ – ВКЛЕИТЬ”.  

2. Панель інструментів 

Основні засоби створення й редагування об'єктів розміщені на ПАНЕЛИ 

ИНСТРУМЕНТОВ (рис. 4). Багато інструментів мають кілька варіантів, тобто на панелі 

фактично відображені групи інструментів. На кнопці такого інструмента чорний 

трикутник у правому нижньому куті. Розкривши панель альтернативного вибору 

інструментів, її можна перетягнути за корінець на Робоче поле, перетворивши в 

Укажчик для вибору о'бєктів, зміни їх розмірів, обертання або зміни форми 

Група інструментів „Редактирование фигуры” (Форма, Нож, Ластик, Смещение - Smudge brush, 
Шероховатость - Roughen Brush)   

Група інструментів „Масштаб” („ Масштаб”, „ Ручной инструмент”)    

Група інструментів „Кривая” („ Свободная рука”, „ Безье”, „ Живопись”, „ Перо”, „ Полилиния”, „ З-
точечная кривая” „” Интерактивное соединение”, „Размер”)    

Група інструментів „Прямоугольник” („ Прямоугольник”, „ З-точечный прямоугольник”   

Група інструментів „Эллипс” („ Эллипс”, „ З-точечный „Эллипс”)   
 

Група інструментів „Раскрытие” („ Полигон”, „ Миллиметровка”,  „Спираль”)   
 
Група інструментів „Выноски” („ Простые формы”, „ Формы стрелок”,  „Формы блок-схем”, 
„Формы звёзд”, „ Формы сносок”)   

Інструмент „Текст”  
 
Група „Интерактивные инструменты” („ Простые формы”, „ Формы стрелок”,  „Формы блок-
схем”, „ Формы звёзд”, „ Формы сносок”)   

Група інструментів „Пипетка” („ Пипетка”, „ Заливка”)  
 
Група інструментів „Контур” („ Диалоговое перо”, „ Диалоговый цвет контура”, „ Без контура”, 
„Контур ¼ пункта”, „ Контур 1/2 пункта”, „ Контур 1 пункт”, „ Контур 2 пункта”, „ Контур 8 
пунктов”, „ Контур 16 пунктов”, „ Контур 24 пункта”,” Окно палитры цвета”)   
 Група інструментів „Заливка” („ Диалоговая однородная заливка”, („ Диалоговая градиентная 
заливка”, („ Диалоговая заливка узором”, („ Заливка текстурой”, „ Диалоговая заливка узором  Post 
Scriptum”, „Удалить заливку”, „ Окно палиры цвета”) 

Група інструментів „Интерактивная заливка” 
,  

Рис. 4. Панель інструментів CorelDraw 
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самостійну палітру. 

Панель інструментів показана на 

рис. 4. Призначення кожного показує 

спливаюча підказка. Інструменти 

діють до того об’єкту, який виділено. 

Виділяють об’єкт інструментом 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Указівка. Товщина ліній контурів 

об'єктів регулюється в панелі 

властивостей об'єкту.  

Для збільшення видимих розмірів 

панелі інструментів слід її клікнути 

контекстно, виконати команду 

СВОЙСТВА - ПАНЕЛЬ 

ИНСТРУМЕТОВ - БОЛЬШОЙ 

РАЗМЕР КНОПКИ.  

Далі подано коротку 

характеристику кожної групи 

інструментів.  

2.1 Інструмент УКАЗАТЕЛЬ служить для вибору об‘єктів, переміщення, зміни їх 

розмірів, обертання або зміни форми. Зміст панелі властивостей інструменту 

УКАЗАТЕЛЬ залежить від того, чи виділено об'єкт. Якщо не виділено, те панель 

відображає інформацію та засоби управління, що стосуються сторінки в цілому (рис. 6). 

Якщо об‘єкт виділено, то Панель містить інформацію та засоби управління, що 

Рис. 5. Демонстрація управління властивостями об’єкта 
засобами вікна СВОЙСТВА ОБЪЕКТА 

Рис. 6. Вигляд панелі властивостей інструменту УКАЗАТЕЛЬ, коли виділено об’єкт. Панель містить 
інформацію та засоби управління, що стосуються об’єкту 

 

Положение 
объектов 
паперу 

Коэффициент масштаба 
(порівняно з 
початковими розмірами) 

Непропорциональное 
масштабирование 
(дозволити / не 
дозволити) 

Размеры 
объекта 

Угол 
поворота 

Толщина контура 
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стосуються виділеного об’єкту (рис. 7). У такому випадку на Панелі властивостей цього 

інструменту (рис. 7 ) відображаються: 

- координати об‘єкту (х, у); 

- розміри  по горизонталі та вертикалі; 

- поля для установки масштабу (в процентах); 

- кнопка дозволу (заборони) пропорційного масштабування; 

- поле для задавання кута повороту; 

 - кнопки інструментів дзеркального відображення по вертикалі і горизонталі. 

Склад інших елементів управління залежить від типу конкретного об'єкту. 

 Клік по об’єкту приводить до виділення його маркерами. Розтягування, стискання, 

збільшення чи зменшення 

виконують стандартним способом у 

Windows – тягнучи за ці маркери  

(рис. 5). Копіювання виконують 

кліком по об’єкту, Ctrl+C, кнопка 

ВСТАВКА, після чого перетягують 

у потрібне місце.  Якщо ж 

активізувати інструмент  

УКАЗАТЕЛЬ і двічі клікнути 

(клікнути повторно) потім по 

об’єкту, то він виділиться 

спеціальними маркерами у вигляді 

стрілочок (рис. 6) та центру обертання. Центр обертання можна пересунути. Тягнучи за 

маркери, об’єкт можна нахилити, повернути, змінити форму тощо (рис. 9). 

 

Рис. 8. Виділення об’єкту маркерами шляхом кліку по 
ньому. Тягнучи за маркери, можна розтягувати або 
стискати об’єкт. 

Рис. 7. Вигляд панелі властивостей інструменту УКАЗАТЕЛЬ, коли жодного об’єкту на сторінці не 
виділено. Панель містить інформацію та засоби управління, що стосуються сторінки в цілому 
 

Формат  
паперу 

Книжный Розміри 
паперу 

Альбомный 

Параметры страницы по 
умолчанию или по текущей 

Единицы 
измерения 

Перемещение 
клавишами курсора 

Расстояние 
до копии 

Закрепить за 
сеткой 

Закрепить за 
направляющими 

Закрепить за 
сеткой 

Закрепить за 
направляющими 
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     1                     2          3                   4                     5                    6 
Рис. 10. Група інструментів „Редактироване фигуры”  
1  - Інструмент „ФОРМА” ; 
2 – Інструмент „НОЖ”; 
3 – Інструмент „ЛАСТИК”; 
4  - Інструмент „СМЕЩЕНИЕ” ;  
5 - Інструмент ШЕРОХОВАТОСТЬ;   
6 – Інструмент „СВОБОДНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ”. 
 

 

 

2.2. Група інструментів РЕДАКТИРОВАНИЕ ФИГУРЫ: ФОРМА, НОЖ, ЛАСТИК, 

СМЕЩЕНИЕ, ШЕРОХОВАТОСТЬ, СВОБОДНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (рис. 10). 

 

 Інструмент ФОРМА дозволяє змінювати форму об’єкту способом тягнути за вузли 

(рис. 9). Для цього вибирають одну із точок і або переміщають її в потрібне положення, 

або впливають на управляючі дотичні. Припустимі операції відображені на панелі 

властивостей (рис. 11): 

 

 

 

Рис. 9. Виділення об’єкту інструментом УКАЗАТЕЛЬ маркерами шляхом кліку по ньому. Тягнучи за 
маркери, можна змінювати об’єкт.  
 

За цей маркер 
об’єкт можна 
повертати 

Маркер, що позначає 
центр обертання 
об’єкту. Його можна 
перетягувати. 

Маркер нахиляння об’єкту  
у горизонтальному напрямі 

Маркер нахиляння 
об’єкту  
у горизонтальному 
напрямку 

Маркер зміни форми ( в 
даному разі – радіусу 
закруглення. У крайньому 
кутовому положенні маркера 
закруглення не буде. 
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– ДОБАВИТЬ УЗЛЫ, УДАЛИТЬ УЗЛЫ; 

– ОБЪЕДИНИТЬ ДВА УЗЛА; 

– РАЗЪЕДИНИТЬ (РАЗОРВАТЬ) КРИВУЮ; 

– ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КРИВОЙ В ПРЯМУЮ і навпаки; 

– Зміна форми кривої в заданій точці (ЗАОСТРИТЬ УЗЕЛ, СГЛАДИТЬ УЗЕЛ, 

СДЕЛАТЬ СИММЕТРИЧНЫМ); 

– ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ КРИВОЙ; 

– ЗАМКНУТЬ КРИВУЮ (з виділенням з клавішею Shift послідовних вузлів); 

– ИЗВЛЕЧЬ ФРАГМЕНТ з об'єкту, представленого комбінацією сегментів; 

– АВТОЗАМЫКАНИЕ КРИВОЙ; 

– МАСШТАБИРОВАНИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ (перед цим слід виділити з клавішею 

Shift послідовні вузли тієї ділянки, на яку мають  

розповсюджуватися  ці перетворення);  

– ПОВОРОТ И НАКЛОН УЗЛОВ; 

– ВЫРАВНИВАНИЕ УЗЛОВ; 

– ЭЛАСТИЧНЫЙ РЕЖИМ (після виділення 

клавішею Shift послідовних вузлів ділянку кривої 

переміщують, контур еластично змінюється). 

На рис. 12-13 показано приклади застосування 

інструменту ФОРМА. 

 Інструмент НОЖ дозволяє розрізати об’єкт 

(рис. 14). Для розрізання курсор у вигляді ножа 

треба підвести до границі об’єкту (ніж у цей момент 

розвернеться до границі), а потім довести до іншої 

границі, де зупинитися. В цей момент ніж знову 

розвернеться. Для того, щоб рештки об’єкту 

Рис. 12. Дія інструменту ФОРМА. 
Перетворення прямокутника у 
закруглений прямокутник. 
Перетворення еліпсу у неповний еліпс.  

Рис. 11. Панель властивостей інструменту ФОРМА 

ДОБАВИТЬ 
УЗЛЫ 

УДАЛИТЬ 
УЗЛЫ 

ПРЕОБРАЗОВАТЬ 
ЛИНИЮ В КРИВУЮ 

ВЫБРАТЬ ВСЕ 
УЗЛЫ АВТОЗАМЫКАНИЕ 

ЗАМКНУТЬ КРИВУЮ СГЛАДИТЬ 

РАЗОРВАТЬ 
КРИВУЮ 
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Рис. 15. Дія інструменту ЛАСТИК. Копію 
накладено на оригінал. Розмір ЛАСТИКу 

регулюється у Панелі властивостей. 

лишалися замкненими, потрібно 

включити властивість 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ ПРИ ОТРЕЗАНИИ, а 

властивість ОСТАВИТЬ КАК ОДИН 

ОБЪЕКТ  - виключити.  

Інструмент ЛАСТИК витирає 

частину об’єкту (рис. 15). Параметри 

(ширина стирання, форма)  

регулюються у панелі властивостей.  

 Інструмент СМЕЩЕНИЕ (рис. 10) дозволяє  змінювати форму контуру згідно з 

рухом курсору.  Рух зсередини збільшує контур, розтягуючи його, а рух ззовні – 

зменшує (рис. 16). 

  Інструмент СВОБОДНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  дозволяє повертати об’єкт 

навколо заданої точки. Цю точку задають початковим положенням курсору миші, а 

повертають – відступивши від неї (рис. 17). 

2.3. Група інструментів МАСШТАБ складається з двох  інструментів: МАСШТАБ і 

РУКА (рис. 18). 

Інструмент МАСШТАБ служить для вибору масштабу перегляду об'єктів на 

робочому полі. Для повернення на перегляд сторінки варто виконати опцію цього 

інструменту УВЕЛИЧИТЬ ДО СТРАНИЦЫ (рис 19). Міняти масштаб можна також 

обертанням  коліщатка миші. 

Інструмент РУКА призначена для переміщення всієї сторінки в робочому полі (на 

відміну від покажчика, яким можна переміщати об'єкт по сторінці). 

2.4. Група інструментів КРИВАЯ служить для створення ліній  довільної форми, 

сегменти якого утворяться автоматично. У цю групу входити 8 інструментів (рис. 20). 

Інструмент „СВОБОДНАЯ РУКА” служить для створення ліній довільної форми, із 

Рис. 13. Дія інструменту ФОРМА. 
Перетворення форми фігури. 

Рис. 14. Дія інструменту НОЖ. 
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Рис. 16. Дія  інструменту Смещение 
Рис. 17 Дія інструменту СВОБОДНОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

заданими формами кінців ліній, стилю, товщини, з автоматичним замиканням чи без нього 

(рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Група інструментів 
 „Масштаб” 

МАСШТАБ РУКА 

Рис. 19. Панель властивостей інструменту МАСШТАБ 

Рівні 
збільшення  

Збільшити 
масштаб  

Зменшити 
масштаб  

Збільшити 
вибране 
масштаб  

Збільшити 
всі об’єкти 
масштаб  

Збільшити 
до сторінки  

Збільшити 
ширину 
сторінки 
масштаб  

Изменить 
высоту 
страницы 
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Створену лінію можна змінити, тягнучи за вузли сегментів (рис. 22 ). 

Лінії мають властивості, які відображаються у панелі інструменту СВОЙСТВА 

ЛИНИИ. Для ліній, створюваних за допомогою інструментів СВОБОДНАЯ РУКА, ПЕРО, 

АВТОЗАМЫКАНИЕ КРИВОЙ 

Рис. 21. Панель властивостей інструменту СВОБОДНАЯ РУКА 

РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ 

НАЧАЛЬНЫЙ 
НАКОНЕЧНИК 

КОНЕЧНЫЙ 
НАКОНЕЧНИК 

СТИЛЬ 
ЛИНИИ 

ТОЛЩИНА 
ЛИНИИ 

Рис. 20. Група інструментів КРИВАЯ. 

Свободная 
 рука 

Інструмент 
Без’є 

Живопись Перо Інструмент 
Полилиния 

3-точечная 
кривая 
 рука 

Интерактивное 
соединение 

Інструмент 
Размер 

Вузол 

Вузол 

Рис. 22. Инструмент «Свободная рука». 
Тягнучи за вузли, можна змінювати контур. 

Рис. 23.  Дія інструменту „Свободная рука”. 
Зміна товщини лінії. 
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ПОЛИЛИНИЯ, 3-ТОЧЕЧНАЯ КРИВАЯ до початку малювання на панелі властивостей 

можуть бути задані: форма наконечників, тип лінії, її товщина, ступінь згладжування. 

 

Інструмент БЕЗЬЕ служить для малювання кривих Без‘є шляхом розміщення 

опорних точок і визначення їхніх властивостей залежно від маніпуляцій з мишею. Прямі 

лінії  створюють кліками в опорних точках (при натиснутій клавіші CTRL - з фіксованим 

кутом нахилу дотичної, який у цьому разі може мінятися з інтервалом 15 градусів). Для 

малювання кривих необхідно після кліку протягнути мишу від опорної точки. Подвійним 

кліком по вузлу можна знищити сегмент. 

Інструментами БЕЗЬЕ або ПЕРО (рис. 20) малюють криву лінію (протяганням миші в 

початковій і кінцевій точках сегмента) або пряму (кліками в початковій і кінцевій точках). 

При натиснутій клавіші CTRL для прямої можна задати фіксований (із кроком 15°) кут 

нахилу. Вибравши отриманий об'єкт інструментом УКАЗАТЕЛЬ, одержують доступ до 

редагування його властивостей. 

Інструмент ЖИВОПИСЬ містить кілька засобів: КИСТЬ, ПУЛЬВЕРИЗАТОР., 

КАЛЛИГРАФИЯ, ПЕРО С НАЖИМОМ  (рис. 24). Конкретний засіб вибирають на панелі 

властивостей (рис. 24). Перо з натиском працює тільки в сполученні із графічними 

планшетами, що підтримують таку функцію. Зразки користування показані на рис. 25. 

Панель властивостей  інструменту КИСТЬ надає можливість вибору типу пензля, 

каліграфічного пера - вибору кута його нахилу. Панель інструменту ПУЛЬВЕРИЗАТОР 

(рис. 23) містить:  

- поля розмірів елементів заповнення (по вертикалі й горизонталі, у відсотках від 

вихідного розміру) із кнопкою дозволу (заборони) пропорційного масштабування; 

- список типів заповнення; 

- кнопки збереження або видалення типу заповнення; 

- список вибору порядку заповнення; 

- кнопка додавання модифікованого заповнення до використовуваного типу; 

- кнопка виклику діалогового вікна для модифікації типу  заповнення; 

Заготовка для 
живописи 

Кисть Пульверизатор 

Перо Перо с  
нажимом 

Рис. 24. Група інструментів ЖИВОПИСЬ. 

Список зразків 
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- поля для установки інтервалу між елементами заповнення; 

- поля для зміни кута, 

повороту,  зсуву елементів 

заповнення; 

- кнопку скидання всіх 

внесених змін і повернення до 

значень за замовчуванням для 

даного типу заповнення, 

Елементи заповнення в 

інструменті КИСТЬ є єдиними 

об'єктами, і модифікувати 

можна тільки об'єкт в цілому. 

Проте, об'єкти інструменту 

ПУЛЬВЕРИЗАТОР  можна розбивати на окремі елементи шляхом розгрупування й потім 

працювати з кожним елементом як з окремим об'єктом. Зразки користування показані на 

рис. 26. 

 

Рис. 25. Зразки користування інструментами ЖИВОПИСЬ – 
ПЕРО С НАЖИМОМ і ЖИВОПИСЬ – ПЕРО. 

Рис. 26. Зразки користування інструментами ЖИВОПИСЬ – КИСТЬ та  ЖИВОПИСЬ -
ПУЛЬВЕРИЗАТОР. 
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Інструмент ПЕРО, як і БЕЗЬЕ, служить для малювання кривих Безье. Відрізняється 

від БЕЗЬЕ тим, що черговий сегмент відображається на екрані в інтерактивному режимі, 

що полегшує створення складних контурів. 

Інструмент ПОЛИЛИНИЯ має властивості ПЕРА й СВОБОДНОЙ РУКИ.  

Прямі відрізки створюють кліками миші в опорних точках, а криволінійні сегменти - 

протяганням миші. Закінчення - подвійний клік. Зразки показано на рис. 27. 

Інструмент 3-ТОЧЕЧНАЯ КРИВАЯ дозволяє створювати сегменти, опорні точки 

яких визначаються протяганням миші між ними. Кривизна сегмента встановлюється 

переміщенням покажчика при 

відпущеній лівій кнопці миші. 

Завершується операція кліком після 

досягнення необхідної форми 

сегмента. Зразки користування 

показані на рис. 28. 

 

 

 
 

Рис. 27. Зразки користування інструментом 
ПОЛИЛИНИЯ. Лівий контур утворено протяганням миші 
(з притиснутою лівою клавішею), а правий 
(багатокутник) -  переміщенням миші без натискання її 
клавіш з кліком у вершинах. 

Рис. 28. Зразки користування інструментом 3-ТОЧЕЧНАЯ КРИВАЯ.  
Лінію 1 утворено протяганням миші по горизонтальній прямій (з притиснутою лівою клавішею), потім 

переміщенням миші з відпущеною клавішею криву вигнуто доверху. Потім протягнуто горизонтальну 
пряму і вигнуто донизу.  

Лінію 2 утворено симетричним відображенням кривої 1 відносно горизонталі кнопкою ЗЕРКАЛЬНОЕ 
ОТОБРАЖЕНИЕ на панелі властивостей інструменту 3-ТОЧЕЧНАЯ КРИВАЯ.  

Фігуру 3 утворено з лінії 2 натисканням кнопки АВТОЗАКРЫВАЮЩАЯ КРИВАЯ. Перед 
натисканням встановлено колір заповнення (інструмент ЗАЛИВКА) 

 

1

2

3
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Інструмент ИНТЕРАКТИВНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ призначений для 

малювання сполучних ліній в схемах. Засобами панелі властивостей можна призначити 

стиль лінії, наконечники початку та кінця, товщину, кут повороту (рис. 29). Зразки 

показано на рис. 30. 

 

 

 

 

Кут 
повороту 

Кнопки 
дзеркального 
відображення 

Рис. 29. Панель властивостей інструменту ИНТЕРАКТИВНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Кутовий 
з’єднувач 

Прямий 
з’єднувач 

Вибір 
початкового 
наконечнику 

Вибір 
кінцевого 
наконечнику 

Вибір стилю 
контуру Товщина 

лінії 

Рис. 30. Зразки користування інструментом ИНТЕРАКТИВНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ.  

Вертикальный 
размер 
повороту 

Выноска Угловой 
размер 

Точность 
размера 

Горизонтальный 
размер Формат 

подписи 

Наклонный 
размер 

Динамическое 
спроставление 
размерных линий 

Положение 
текста 

Размерность (не 
підтримується) 

Текст  

Рис. 31. Панель властивостей інструменту РАЗМЕР (розмірна лінія). Малювання виноски розпочинається 
кліком в місці її початку, переміщенням миші (без притискання клавіш), кліком в місці кінця виноски і 
кліком в місці проставляння розміру. Формат підпису (розмір, накреслення тощо) настроюється 
інструментом ТЕКСТ. 
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Інструмент РАЗМЕР служить для напівавтоматичного створення розмірних ліній, в 

тому числі таких, що виносяться, и для позначення кутових величин.  

Після вибору інструменту РАЗМЕР до начала рисования следует указать тип 

размерных линий (рис. 31): 

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР; 

- ВЕРТИКАЛЬНЫЕ; 

- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ; 

- НАКЛОННЫЕ; 

- ВЫНОСНЫЕ ЛИНИИ; 

- ЛИНИИ УГЛОВЫХ ВЕЛИЧИН. 

В списках на панелі властивостей (рис. 31) вибирають формат (стиль) підписів, 

точність представления даних, одиниці вимірювання. В полях ПРЕФИКС і СУФФИКС 

при необхідності записують текстові або цифрові дані. Кнопкою ДИНАМИЧЕСКОЕ 

ПРОСТАВЛЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЛИНИЙ включають або відключають відповідний 

режим розміщення даних під час вибору опорних точок. Кнопка ПОЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА 

служить для выбора позиции размещения 

проставляемых размеров.  

Малювання виноски розпочинається кліком в 

місці її початку, переміщенням миши (без 

притискання клавіш), кліком в місці кінця 

виноски і кліком в місці проставляння розміру. 

Формат підпису (розмір, накреслення тощо) 

настроюється інструментом ТЕКСТ. Зразки 

малювання  розмірних ліній показано на рис. 32.  

 

 

Рис. 32. Зразки користування інструментом РАЗМЕР. Малювання виноски розпочинається кліком в місці 
її початку, переміщенням миші (без притискання клавіш), кліком в місці кінця виноски і кліком в місці 
проставляння розміру. Формат підпису(розмір, накреслення тощо) настроюється інструментом ТЕКСТ. 

22,3# 

22,3# 2103# 

Балка

43# 

Рис. 33. Група інструментів 
ПРЯМОУГОЛЬНИК  

Інструмент 
ПРЯМОУГОЛЬНИК  
 

Інструмент  З-
ТОЧЕЧНЫЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНИК 
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АВ 

 

 

2.5 Група інструментів ПРЯМОУГОЛЬНИК містить два інструменти: 

ПРЯМОУГОЛЬНИК та 3-ТОЧЕЧНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК (рис. 33).  

Інструментом  ПРЯМОУГОЛЬНИК малюють прямокутники і квадрати методом 

протягування. До початку малювання можна задати радіуси округлення кожного з кутів 

прямокутника лічильниками ОКРУГЛЕНИЕ УГЛОВ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. На панелі 

властивостей є  елементи, характерні для будь-яких замкнутих контурів. Це кнопка, що 

розкривається ОБТЕКАНИЕ ТЕКСТОВОГО БЛОКА, яка відкриває доступ до кнопок для 

вибору варіанту розміщення текстового блоку усередині замкнутого контуру. Другим 

елементом є кнопка ПРЕОБРАЗОВАТЬ В КРИВЫЕ, що перетворює прямокутник у 

звичайний набір сегментів кривій. Після такого перетворення кутові точки можна 

модифікувати також, як у будь-якому іншому контурі. 

Для вставки тексту у прямокутник треба активізувати інструмент ТЕКСТ, навести 

курсор миши на границю прямокутника (в цей момент він набуде вигляду: ), 

клікнути (контур прямокутника зсередини обведеться пунктирною лінією) і почати 

Рис. 34. Панель властивостей інструменту ПРЯМОУГОЛЬНИК. Малювання розпочинається кліком в 
місці її початку, протягуванням і відпусканням миші в місці завершення малювання.  

Дзеркальне 
відображення 

Закруглення 
лівих кутів  

Закруглення 
правих кутів 

Кут повороту 
Закруглити 
всі кути 
кутів 

Товщина 
контуру 
кутів 

На задній 
план 
кутів 

На передній 
план 
контура 

Перетворит
и в криву 
контура 

Рис. 35. Зразки користування інструментом ПРЯМОУГОЛЬНИК. Операції малювання прямокутника, 
заливки, зміни товщини лінії, повертання, симетричного відображення, закруглення кута, зміни порядку 
порядку.  
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набирати текст або вставити його з буферу командою 

РЕДАКТИРОВАТЬ – ВКЛЕИТЬ. Так само можна діяти 

для вставки текстиу в іншу фігуру, наприклад, у еліпс.  

Інструмент 3-ТОЧЕЧНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК 

працює аналогічно інструменту 3-ТОЧЕЧНАЯ КРИВАЯ. 

Протяганням миші визначають довжину й напрямок 

однієї зі сторін прямокутника. Відпустивши кнопку й 

переміщаючи покажчик, задають довжину інших сторін 

фігури. Кліком завершують операцію. 

Для малювання прямокутників з „правильно” 

орієнтованими сторонами (тобто під кутом 0, 15, 30, 45, 

60, 75 та 90 градусів до горизонталі чи вертикалі) мишу протягують з притиснутою 

клавішею Ctrl. 

Засоби панелі властивостей інструменту дозволяють повернути прямокутник, 

закруглити кути (по одному або всі разом), симетрично відобразити відносно вертикалі 

або горизонталі, переставити на задній або передній план, змінити товщину лінії 

(рис. 34, 35). 

2.6. Група інструментів ЭЛЛИПС служить для малювання еліпсів і окружностей 

(рис. 36). Для малювання кіл мишу протягують з притиснутою клавішею Ctrl. 

Інструменти  ЭЛЛИПС  та 3-ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЛИПС дозволяють малювати сектор, 

дугу, повертати об’єкт, міняти товщину контуру, переміщувати об’єкт на передній та 

задній плани (рис. 37). Зразки користування інструментами  цієї групи показані на рис. 38. 

Інструмент 3-ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЛИПС призначений для створення еліпса методом, 

аналогічним розглянутим раніше для подібних інструментів. Протягують мишею лінію у 

напрямку вісі еліпсу, потім відпускають кнопку миші і переміщують у 

перпендикулярному напрямку.  

 

Рис. 36  Група інструментів 
ЭЛЛИПС  

Інструмент 
ЭЛЛИПС  
 

Інструмент  З-
ТОЧЕЧНЫЙ 
ЭЛЛИПС  
 

Рис. 37. Панель властивостей інструменту ЭЛЛИПС. Малювання розпочинається кліком в місці її 
початку, протягуванням і відпусканням миші в місці завершення малювання.  

Дзеркальне 
відображення 

Еліпс  Сектор 

Кут повороту Дуга Початковий і 
кінцевий кути 

На задній 
план 
кутів 

На передній 
план 
контура 

Дуги і сектори 
за/проти 
годинникової 
стрілки 

Товщина 
контуру 

Перетворити у 
криву 
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2.7. Група інструментів РАСКРЫТИЕ ОБЪЕКТА. До цієї групи входять:  

СИММЕТРИЧНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК, МИЛЛИМЕТРОВКА  і СПИРАЛИ (рис. 

39). 

Інструментом СИММЕТРИЧНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК будують симетричні 

багатокутники. Якщо працювати інструментом СИММЕТРИЧНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК 

з притиснутою клавішею Ctrl, то будуватимуться правильні багатокутники. Кількість 

кутів (сторін) багатокутника задають у вікні властивостей. В цьому ж вікні можна вказати 

тип багатокутника „Зірка” (рис. 40). В такому разі будуватиметься зірка із заданою 

кількістю променів.  

 

Рис. 38. Зразки користування інструментами ЭЛЛИПС. Для того, щоб об’єкти виходили залитими певним 
кольором, потрібно до початку малювання встановити колір заливки інструменту ЗАЛИВКА..  

Рис. 39. Група інструментів 
РАСКРЫТИЕ ОБЪЕКТА.  

Інструмент 
СПИРАЛЬ 

Інструмент 
ПРАВИЛЬНИЙ 
МНОГОУГОЛЬНИК 

Інструмент 
МИЛЛИМЕТРОВКА 

Рис. 40. Інструмент СИММЕТРИЧНЫЙ 
МНОГОУГОЛЬНИК. Варіанти опуклого 
багатокутника та „Зірки” .  
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Інструментом МИЛЛИМЕТРОВКА створюють прямокутники, розбиті на задане число 

стовпців і строк (рис. 41). Інструментом 

СПИРАЛЬ малюють лінійні спіралі (з 

постійним кроком) і логарифмічні (з кроком, що 

збільшується за логарифмічним законом 

(рис. 41). 

2.8. Група інструментів ФОРМА 

ВЫНОСКИ (рис. 42) призначена для створення 

композицій із стандартних наборів елементів. В 

неї входять інструменти: ПРОСТЫЕ ФОРМЫ, 

ФОРМЫ СТРЕЛОК, ФОРМЫ БЛОК-СХЕМ, 

ФОРМЫ ЗВЁЗД, ФОРМЫ СНОСОК (рис. 42). 

Схожі інструменти в групі  інструментів 

АВТОФИГУРЫ панелі інструментів 

Рис.41. Інструменти МИЛЛИМЕТРОВКА і СПИРАЛЬ. Кількість клітин або обертів спіралі задають у 
вікні властивостей. Там же задають вид спіралі – симетрична чи логарифмічна. 

Рис. 42. Група інструментів ФОРМА 
ВЫНОСКИ  

Інструмент 
ПРОСТЫЕ 
ФОРМЫ 

Інструмент 
ФОРМЫ 
СТРЕЛОК 

Інструмент 
ФОРМЫ 
БЛОК-
СХЕМ 

Інструмент 
ФОРМЫ 
ЗВЁЗД 

Інструмент 
ФОРМЫ 
БЛОК-
СХЕМ 

Список 
стилів 

Редагувати стиль 
за умовчанням 

Шрифт 

Розмір шрифта 

Горизонтальне 
вирівнювання 

Збільшення 
відступу 

Зменшення 
відступу 

Показати/ 
сховати 
маркери 
списку 

Вставити 
буквицю 

Редагува
ти  

Форматувати  

Рис. 43. Панель властивостей інструменту ТЕКСТ  
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РИСОВАНИЕ текстового процесору Word. 

 Інструмент ТЕКСТ. Текстові об'єкти бувають двох типів. Первый - ФИГУРНЫЙ 

ТЕКСТ.  З цим об’єктом можна виконувати операції як із графічним – розтягувати, 

повертати, застосовувати заповнення ( рис. 44). Другий тип  - ТЕКСТОВЫЙ БЛОК,  в якому 

Рис. 44. Зразки користування  інструментом ТЕКСТ.  

Проба пера

Проба пера
Проба пера

ПРОСТОЙ ТЕКСТ

Рис.45. Зразки текстового блоку та фігурного тексту 
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розміщуються рядки тексту. При протяганні миші утворюється прямокутна область, що 

розглядається як текстовий блок. . В ньому записують текст. Після кліку мишею текст 

розміститься в документі.  

Після ініціації інструменту ТЕКСТ слід клікнути курсором миши в тому місці, де має 

починатися текст. Курсор буде в позиції, що відповідає лівому нижньому куті тексту. 

Зразки показано на рис. 45. 

Засоби форматування тексту є у палітрі властивостей (кнопка F) і в п.  меню ТЕКСТ.   

Для того, щоб елемент тесту зробити пониженим індексом, треба виділити цей елемент, 

натиснути цю кнопку в панелі властивостей  і виконати команду: CHARACTER -  POSIZION 

– НИЖНИЙ ИНДЕКС.  

Інструментом ПОДОГНАТЬ ТЕКСТ К ПУТИ розташовують текст вздовж лінії. Для цього 

слід вибрати об'ект типу  ФИГУРНЫЙ ТЕКСТ і виконати команду ТЕКСТ -  ПОДОГНАТЬ 

ТЕКСТ К ПУТИ. З’явиться велика чорна стрілка, яку слід підвести до графічного об’єкту і 

клікнути. Можна також підвести текстовий курсор до кривої так, щоб поруч з  вертикальною 

рискою курсору з‘явилась хвиляста лінія, після чого клікнути мишею і розпочати введення 

тексту.  

Панель властивостей суміщеного текстово-графічного об‘єкту має властивості (рис. 46): 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА, РАССТОЯНИЕ ОТ 

КРИВОЙ,  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ,  РАЗМЕЩЕНИЕ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.  

На відміну від фігурного тексту форму текстового блоку можна міняти, діючи на маркери, 

проте символи завжди будуть знаходитися всередині нього, а їх редагування можливе тільки 

інструментом ТЕКСТ.  Тип текстового об’єкту можна конвертувати командою ТЕКСТ – 

ПРЕОБРАЗОВАТЬ. При цьому зміни, внесені у об‘єкт ФИГУРНЫЙ ТЕКСТ засобами 

редагування графіки, які вплинули на форму символів, за виключенням разміру шрифта, 

автоматично відміняються під час перетворення у тип ТЕКСТОВЫЙ БЛОК. 

 Іншим специфічним інструментом роботи з текстом є засіб ВПИСАТЬ ТЕКСТ В РАМКУ, 

що дозволяє помістити текстовий блок Усередину замкнутого контуру. При цьому границі 

контуру розглядаються як границі блоку. Для розміщення тексту усередині замкнутого 

Рис  46 Панель інструментів ТЕКСТ НА КРИВОЙ  

ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ТЕКСТА 

РАССТОЯНИЕ 
ОТ ПУТИ 

СМЕЩЕНИЕ 
ВДОЛЬ ПУТИ 

ДОБАВИТЬ 
УСТАНОВК

СПИСОК  
УСТАНОВОК 
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контуру досить вибрати інструмент ТЕКСТ, підвести текстовий курсор до границі контуру 

так, щоб поруч із вертикальною рисою курсору з'явився значок у вигляді символів АВ у 

рамці. Після кліку мишею можна починати введення тексту 

2.9. Група ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ. До цієї 

групи (рис. 47) входять інструменти для створення певних ефектів (перетікання, повторення 

контуру, спотворення тощо). 

 Інструмент ИНТЕРАКТИВНОЕ ПЕРЕТЕКАНИЕ застосовується до двох або більше 

об’єктів.  Він діє таким чином, що при протягуванні миші від одного до другого виникають 

проміжні форми. Кількість цих форм, їхнє взаємне розташування та інші особливості 

визначаються на панелі властивості інструменту (рис. 47, 48). Послідовність перетікання 

залежить від того, який об’єкт 

на передньому, а який на 

задньому плані (рис. 49).  

Інструмент КОНТУР діє 

на об’єкт таким чином, що 

створюються копії його 

контуру (внутрішні або 

зовнішні) згідно з 

властивостями, заданими у 

панелі властивостей (рис. 51,  

52). 

Інтерактивний інструмент 

ИСКАЖЕНИЯ дозволяє 

деформувати форму об'єкта методом протягання миші згідно з установками панелі 

властивості (рис. 53). Приклади показані на рис. 54. 

. 

 

 

Рис. 47. Група ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ 
ИНСТРУМЕНТЫ.  

Інструмент  
ИНЕРАКТИВНОЕ 
ПЕРЕТЕКАНИЕ 

Інструмент  
ИСКАЖЕНИЕ 

Інструмент  
ВЫДАВЛИВАНИЕ 

Інструмент  
ТЕНЬ 

Інструмент  
КОНТУР 

Інструмент  
ОБОЛОЧКА 

Інструмент  
ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Перетікання 
проти 
годинникової 
стрілки 

Пряме 
перетікання 

Відміна 
перетікання 

Кількість кроків 
перетікання 

Рис. 48. Панель властивостей інструменту ПЕРЕТЕКАНИЕ.  
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Рис. 50. Застосування панелі властивостей інструменту ПЕРЕТЕКАНИЕ. 1 – кількість кроків 12, за 
годинниковою стрілкою; 2 – кількість кроків 12, проти годинникової стрілки; 3 – кількість кроків 5, 
пряме перетікання; перед застосуванням інструменту до еліпсу застосовано блакитну заливку. 
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Рис. 49. Дія інструменту 
ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ПЕРЕТЕКАНИЕ між об’єктами 
прямокутник та еліпс. 1- на 
передньому плані еліпс, на задньому 
– прямокутник; 2 – навпаки. 

1 2

Рис. 51. Група ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ. 
Властивості інструменту КОНТУР 

Відміна 
контуру 

Колір 
заливки 

Колір 
контуру 

Зміщення 
контуру 

Кроки 
контуру 

Рис. 52. Приклад 
застосування 
інструменту КОНТУР 
до прямокутника 
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Рис. 53. Група ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ. Інструмент 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ 

ВДАВЛИВАНИЕ -
ВЫПЯЧИВАНИЕ 

ЗАСТЁЖКА 
МОЛНИЯ-

ЗАКРУЧИВАНИЕ 

СЛУЧАЙНОЕ 
ИСКАЖЕНИЕ 

СГЛАЖЕННОЕ 
ИСКАЖЕНИЕ 

МЕСТНОЕ 
ИСКАЖЕНИЕ 

ОТМЕНИТЬ 
ИСКАЖЕНИЕ 

Рис. 54. Дія інструменту ИСКАЖЕНИЕ.  
1 - вихідний об’єкт – еліпс, до якого застосовано інструмент КОНТУР; 
2 – властивість ВДАВЛИВАНИЕ И ВІПЯЧИВАНИЕ; 
3 – ИСКАЖЕНИЕ ЗАСТЁЖКОЙ; 
4 – ИСКАЖЕНИЕ ЗАКРУЧИВАНИЕМ; 
5 – МЕСТНОЕ ИСКАЖЕНИЕ 

 передньому плані еліпс, на задньому – прямокутник; 2 – навпаки. 

1  

2  

4  

3  5  
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 Інструмент ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБОЛОЧКА 

з групи ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ, 

призначений для зміни форми об'єкта відповідно 

до форми описаної довкола нього фігури. Після 

активації цього інструменту навколо об'єкту 

утворюється прямокутна оболонка, позначена 

пунктирною лінією з маркерами. При активації 

маркеру утворюються дотичні до оболонки в цій 

точці та у двох сусідніх (рис. 57). Тягнучи за 

маркери, лінії оболонки або  маркери дотичних,  

змінюють об'єкт. Панель властивостей (рис. 56) дозволяє додавати маркери (вузли), вилучати 

їх, перетворювати лінії оболонки, створювати нову оболонку й знімати внесені зміни шляхом 

зняття встановленої оболонки. Інструментом ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ОБОЛОЧКИ (рис. 56) 

Маркери 
дотичної  

Маркери 
дотичних до  
оболонки  Маркери 

оболонки  

Рис. 57. Управління оболонкою. Тягнучи 
за маркери, змінюють оболонку. Дотичні 
ставлять шляхом активізації маркеру  

ДОБАВИТЬ 
УЗЛЫ (до 
виділених) 

Рис. 56. Панель властивостей інструменту ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБОЛОЧКА. Об’єкт змінюють шляхом  
перетягнення маркерів оболонки, її ліній та маркерів дотичних.  

УДАЛИТЬ 
УЗЛЫ 
(виділені) 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
КРИВОЙ В ЛИНИЮ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ЛИНИИ В КРИВУЮ 

РЕЖИМ 
ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ 
ОБОЛОЧКИ 

РЕЖИМ 
НЕСВЯЗАННОЙ 
ОБОЛОЧКИ 

ДОБАВЛЕНИЕ 
НОВОЙ ОБОЛОЧКИ 

РЕЖИМ 
НАЛОЖЕНИЯ 

УБРАТЬ 
ОБОЛОЧКУ 

ТИП 
ВИДАВЛИВАНИЯ 
 

ГЛУБИНА 
(активна в разі 
типу 
витискування 
з наявністю 
перспективи) 

КООРДИНАТЫ 
ТОЧКИ 
СХОДЖЕНИЯ 
(закінчення 
об’єму) 

ЦВЕТ 
 
СКОСЫ
ЦВЕТ 

ОСВЕЩЕНИЕ 
 

ВРАЩЕНИЕ 
ВЫДАВЛИВАНИЯ 
 

Рис. 58. Група ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ. Панель властивостей інструменту 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЫДАВЛИВАНИЕ. Об’єкт змінюють перетягуванням його маркеру. 
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створюють нову оболонку, за допомогою якої можна знову змінювати форму об'єкту. 

Інструмент ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЫДАВЛИВАНИЕ з групи ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ надає об’ємність створеному об’єкту (рис.59). 

Панель властивостей цього інструменту дозволяє встановлювати тип створюваного ефекту  -

з перспективою і без, витискуванням вперед чи назад (рис. 58) регулювати глибину, 

координати точки сходження (закінчення об’єму), повернення витискування (можливе тільки 

для об’єму з перспективою), надавати кольорові ефекти, освітлення.  Зразки надання 

об’ємного ефекту показано на рис. 59. 

Обертання витискування виконують після 

встановлення властивості ВРАЩЕНИЕ 

ВЫДАВЛИВАНИЯ (рис. 60), після чого 

користуються діалоговим вікном цієї властивості 

(рис. 58). 

Рис. 59 Зразки дії інструменту ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЫДАВЛИВАНИЕ.  

Рис. 60. Діалогове вікно 
властивості ВРАЩЕНИЕ 
ВЫДАВЛИВАНИЯ.  

Кнопка виклику 
вікна  для введення 
координат для 
завдання 
повертання 

Кнопка 
відміни 
повертання  

Повертаючи 
цей елемент, 
повертаємо 
витискування 
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Рис. 61. Панель властивостей інструменту ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕНЬ 

УГОЛ ТЕНИ 

РУЧНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕНИ 

ОСЛАБЛЕНИЕ 
ТЕНИ 

РАСТЯЖЕНИЕ 
ТЕНИ 

ОТМЕНИТЬ 
ТЕНЬ ТЕМНОТА ТЕНИ ОПЕРЕНИЕ ТЕНИ 

ЦВЕТ ТЕНИ 

Стрілка – регулятор 
форми тіні 

Рис. 62. Дія інструменту ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕНЬ. Користування регуляторами на об’єкті. 

Вихідний об’єкт 

Регулятор 
ослаблення тіні 

Опірення тіні 

Регулятор 
переміщення тіні 
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Рис. 64. Використання властивостей інструменту 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ Рис. 65. Управління прозорістю на об’єкті 

Регулятор градієнту 
прозорості 

Позиція початку 
прозорості 

Маркер переміщення 
регуляторів прозорості  Укажчик кінця 

прозорості 

ЦВЕТ 
КОНТУРА 

Рис. 67 Група інструментів КОНТУР  
ПЕРО 

БЕЗ 
КОНТУРА 

КОНТУР ¼ 
ПУНКТА 

КОНТУР ½  
ПУНКТА 

КОНТУР 1 
ПУНКТ 

КОНТУР 24 
ПУНКТА 

ДОКЕР 
ЦВЕТА 

ВЕДРО 
КРАСКИ 
(СПЛОШНАЯ 
ЗАЛИВКА) ПИПЕТКА 

Рис. 66. Група 
інструментів 
ПИПЕТКА  

ТИП 
ПРОЗРАЧНОСТИ 

ПРОЗРАЧНОСТИ 
ПОСЕРЕДИНЕ 
(регулятор 
розташування 
прозорості) 

ПРИМЕНЯТЬ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ К 
ЗАЛИВКЕ, КОНТУРУ, 
ВСЕМУ 

УДАЛИТЬ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Рис. 63. Панель інструментів ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
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Інструмент ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕНЬ з групи ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ створює ефект тіні, що її відкидає об’єкт. За 

допомогою панелі властивостей цього інструменту можна регулювати кут тіні, її 

насиченість, опірення (ступінь розмитості  країв), колір (рис. 61 . Зразки показані на рис. 62 

та рис. 64. 

Інструмент ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ з групи ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

РАСКРЫВАЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ служить для надання об’єктам або їх частинам 

ефекту прозорості. Панель властивостей дозволяє регулювати характер прозорості та область 

її дії (рис. 63 - 65). 

2.10. Група інструментів ПИПЕТКА має два інструменти: ПИПЕТКА та ВЕДРО 

КРАСКИ (СПЛОШНАЯ ЗАЛИВКА) (рис. 66). Піпеткою вибирають колір заповнення з 

будь-якого об’єкту. Потім цей колір використовує  інструмент ВЕДРО КРАСКИ для 

заливки контурів. Для пофарбування у заданий колір застосовують такий прийом: 

виставляють докер ЦВЕТ командою ОКНО – ДОКЕРЫ – ЦВЕТ; беруть колір піпеткою, 

виділяють контур, який потрібно заповнити і натискають у докері ЦВЕТ кнопку ЗАЛИВКА 

або КОНТУР залежно від того, якому з цих елементів слід надати цей колір. 

2.11. Група 

інструментів КОНТУР 

служить для зазначення 

властивостей ліній. 

Фактично це група 

властивостей об’єктів 

(рис. 67). Якщо об’єкт 

не виділено, то 

установки цієї групи 

будуть 

розповсюджуватися на 

лінії, які будуть 

малюватися. Якщо 

об’єкт виділено, то 

установки 

розповсюджуються на 

цей об’єкт.  

Товщину ліній 

Рис. 68. Діалогове вікно інструменту ПЕРО (КОНТУРНАЯ РУЧКА)  
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можна встановити у панелі властивостей (рис. 67). Інструмент ПЕРО надає доступ до 

діалогового вікна КОНТУРНАЯ РУЧКА (рис. 68). В цьому вікні можна встановити форму 

пера, товщину та колір ліній, малювання їх у 

вигляді стрілок, стиль ліній (суцільні, пунктирні 

тощо). Зразки наведено на рис. 69. 

Указівка: в разі, коли стиль малювання ліній 

після зміни параметрів у вікні КОНТУРНАЯ 

РУЧКА не міняється, рекомендується 

перевстановити стиль в цьому вікні (рис.66).  

У вікні ЦВЕТ КОНТУРА колір можна 

встановити більш точно, ніж у вікні 

КОНТУРНАЯ РУЧКА (рис. 70). 

2.12. Група інструментів ЗАЛИВКА служить 

для управління властивостями заповнення 

(заливки) об’єктів. Інструменти заливки показані 

на рис. 71. Вони дозволяють виконувати 

заповнення  однорідним кольором, градієнтне 

зафарбування, узором , текстурою або відмовитися від заповнення. При градієнтному 

заповненні або узором можна використовувати два кольори. В разі виділення об’єкту 

установки цих інструментів розповсюджуються на цей об’єкт. Якщо ніякий об’єкт не 

виділено – то на всі об’єкти, які 

будуть побудовані. Активізація 

інструменту викликає діалогове вікно, 

в якому можна встановити параметри 

заповнення.  

На рис. 72, 73 показано зразки 

заповнення.  

 Для заповнення простору між двома 

контурами слід виділити обидва, 

виконати команду КОМПОНОВАТЬ – 

КОМБИНИРОВАТЬ, післі чого 

скоритсантись інструментом 

ЗАЛИВКА сотосовно створеного 

итаким чином об’єкту.  Зразок 

показано на рис. 71. 

Рис. 69. Зразки користування 
інструментом  ПЕРО 

Рис. 70. Діалогове вікно ЦВЕТ КОНТУРА  
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Рис. 72. Зразки дії інструменту ЗАЛИВКА. 1 – градієнтна заливка з двома кольорами;  
2 – однорідна; 3 – узором; 4 – текстурою; 5 – діалог ЗАЛИВКА УЗОРОМ; 6 – заливку знято. 

1 2 3 

4 5 
6 

ОДНОРОДНАЯ 
ЗАЛИВКА 

ГРАДИЕНТНАЯ 
ЗАЛИВКА 
 

ЗАЛИВКА 
УЗОРОМ 

Рис. 71. Група інструментів ЗАЛИВКА 

ЗАЛИВКА 
ТЕКСТУРОЙ 

Діалог ЗАЛИВКА 
УЗОРОМ 

УДАЛИТЬ 
ЗАЛИВКУ 

ДОКЕР 
ЦВЕТА 
ЗАЛИВ

Рис.  73.  Для заповнення простору між 
двома контурами слід виділити обидва, 
виконати команду КОМПОНОВАТЬ – 
КОМБИНИРОВАТЬ, післі чого 
скоритсантись інструментом ЗАЛИВКА 
сотосовно створеного итаким чином 
об’єкту.  
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Рис. 74. Група інструментів ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗАЛИВКА 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ДВУХЦВЕТНАЯ 
ЗАЛИВКА 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЗАЛИВКА СЕТКОЙ 
 

Рис. 75. Панель властивостей інструменту ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗАЛИВКА  

ТИП ЗАЛИВКИ 
 

Допоміжні 
регулятори 
 

Допоміжні 
регулятори 
 

Допоміжні 
регулятори 
 

Рис. 76. Користування інструментом 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗАЛИВКА. Опція градієнтної 
заливки.  Елементи управління можна перенести, 
тягнучи за пунктирну лінію або за укажчики кінця та 
початку – тоді регулювання відбуватиметься від 
нового положення.  

Укажчик початку 
градієнту заливки 

Укажчик кінця 
градієнту заливки 

Регулятор 
заливки 

Рис.77. Користування 
інструментом  
ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЗАЛИВКА СЕТКОЙ 
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2.13. Група інструментів ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗАЛИВКА. Сюди входять два 

інструменти: ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗАЛИВКА та ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗАЛИВКА 

СЕТКОЙ (рис. 74). Вони поглиблюють можливості  інструментів групи ЗАЛИВКА (рис. 75 

– 77). Інструмент ЗАЛИВКА СЕТКОЙ заповнює об’єкт сіткою, яка дозволяє змінювати 

заливку об’єкту, діючи на маркери сітки (рис. 77). 

 

3. Управління параметрами сторінки. Засоби настроювання CorelDraw  

Після вибору будь-якого інструмента панель властивостей відображає його властивості й 

надає набір елементів, що дозволяють управляти параметрами інструмента або 

властивостями об'єкта. У зв'язку із цим склад елементів керування на панелі властивостей 

динамічно міняється залежно від обраного інструмента й об'єкта.  

У цього правила є виключення. Якщо не вибрано ні одного об’єкту на панелі властивостей 

інструменту ВЫДЕЛЕНИЕ відображаються елементи управління параметрами поточної 

сторінки (рис.78). 

До елементів управління цієї панелі належать (рис. 78): 

- список що розкривається  ТИП БУМАГИ; 

- лічильники ВЫСОТА И ШИРИНА БУМАГИ; 

- кнопки КНИЖНАЯ и АЛЬБОМНАЯ для зміни орієнтації сторінки; 

- кнопки перемикання параметрів поточної сторінки, що прийняті за замовчуванням 

для всіх публікацій або тільки для поточного документа; 

- список що розкривається  ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ; 

- лічильник ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КЛАВИШАМИ КУРСОРА, щоб задати стандартну 

величину зміщення вузлів; 

- лічильники РАССТОЯНИЕ ДО КОПИИ  для установки величини зсуву дубліката 

об’єкта по осям Ох, Оу; 

Рис.78 Вигляд панелі властивостей інструменту ВЫДЕЛЕНИЕ в разі відсутності об’єктів на сторінці. 
Надаються властивості сторінки і засоби їх встановлення 

ТИП БУМАГИ 
 

ВЫСОТА И 
ШИРИНА 
БУМАГИ 

АЛЬБОМНАЯ 

КНИЖНАЯ 
 ПАРАМЕТРЫ 

СТРАНИЦЫ: ПО 
ТЕКУЩЕЙ ИЛИ ПО 
УМОЛЧАНИЮ 

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
КЛАВИШАМИ 
КУРСОРА 
 

ОПЦИИ 

СЧИТАТЬ 
ЗАПОЛНЕННЫМИ 
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- кнопки ПРИВЯЗКА К СЕТКЕ, ПРИВЯЗКА К НАПРАВЛЯЮЩИМ і ПРИВЯЗКА К 

ОБЪЕКТАМ для включення режимів вирівнювання по опорних точках, що направляють до 

ліній або обраного об'єкту відповідно; 

- кнопка ОТОБРАЖАТЬ ОБЪЕКТЫ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ для вмикання режиму 

повного відображення об’єкта при його переміщенні або трансформації; 

- кнопка СЧИТАТЬ ЗАПОЛНЕННЫМ; 

- кнопка ОПЦИИ для відкриття діалогового вікна настройки параметрів програми 

(рис. 79). 

Чисельні засоби вікна ОПЦИИ об’єднані у три групи: РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО, 

ДОКУМЕНТ, ГЛОБАЛЬНОЕ. Вони дозволяють настроїти роботу у CorelDraw потрібним 

чином.  

4. Рядок меню 

Деякі інструментальні засоби CorelDraw доступні тільки із меню, якщо користувач не міняв 

задану за замовчуванням конфігурацію у вікні ОПЦИИ. Зокрема, до них ставляться: 

- засобу обробки растрових об'єктів, зосереджені в меню БИТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ; 

- засоби, що входять в п. меню ЕФФЕКТЫ (вони застосовуються до бітових зображень):  

Рис. 79. Діалогове вікно ОПЦИИ  
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- КОРРЕКТИРОВКА,  ТРАНСФОРМАЦИЯ, КОРРЕКЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

СПОСОБ, КОНТУР, ВЫДАВЛИВАНИЕ, ЛИНЗА, ДОБАВИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ, 

КОНТЕЙНЕР (POWERCLIP), ПОВОРОТ. Ряд цих інструментів мають власні меню 

додаткових засобів. Наприклад, в п. меню КОРРЕКТИРОВКА передбачені засоби:  

- ТОНОВАЯ КРИВАЯ для корекції кольорового складу зображення;  

- ЯРКОСТЬ/КОНТРАСТ/ИНТЕНСИВНОСТЬ 

-   РАЗБАВЛЕНИЕ та інші. 

Зауваження. Вставка у Word об’єкта з CorelDraw, який там було перетворено у растровий 

малюнок, може не вийти – або відразу, або під час перетворення вставленого об’єкта по 

команді ФОРМАТ ОБ’ЄКТА – ПОЛОЖЕНИЕ - ВОКРУГ РАМКИ. В такому разі вставку 

Рис. 80. Зразок перетворення  у растрове (бітове) зображення і наданню об’єктові 3D-ефекту 
 1 – малювання симетричного багатокутника; 2 - заливка узором і виконання команди меню БИТОВЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ – КОНВЕРТИРОВАТИЬ В БИТОВОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ; 3 - виконання команди меню 
3D-ЕФФЕКТЫ – ЧЕКАНКА. 
 

1 2 3 

Рис. 81. Зразок перетворення  у растрове (бітове) зображення і наданню об’єктові 3D-ефекту 
 1 – малювання прямокутника з градієнтним заповненням; 2 -  виконання команди меню БИТОВОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ – КОНВЕРТИРОВАТИЬ В БИТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ; 3 - виконання команди меню 
3D-ЕФФЕКТЫ – ЗАВОРОТ СТАНИЦЫ. 
 

1 2 3 
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Рис. 82. Зразок застосування растрового (бітового) зображення шляхом надання об’єктові 
художнього ефекту. Виконано операцію: вставка зображення в документ CorelDraw - виконання 
команди меню БИТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ШТРИХ - 
ИМПРЕССИОНИСТ. 
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треба робити командою Word ПРАВКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА – РИСУНОК. Потім –

Рис. 83. Зразки перетворення  растрового (бітового) зображення і надання ефектів:  
1 – вихідне зображення (Paint – копіювання – CorelDraw – вставка). 
2 -  виконання команди меню БИТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ШТРИХ – 
АКВАРЕЛЬ;  3 -  виконання команди меню БИТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ – 3D ЭФФЕКТЫ – ЧЕКАНКА; 4 
- меню БИТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ – 3D ЭФФЕКТЫ – СФЕРА 
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вказану команду ФОРМАТ ОБ’ЄКТА – ПОЛОЖЕНИЕ - ВОКРУГ РАМКИ. 

До групи засобів ТРАНСФОРМАЦИЯ належать ИНВЕРТИРОВАТЬ, ПАСТЕРИЗАЦИЯ, 

РАСПЛЕСТИ. 

В п. меню КОМПОНОВАТЬ:  

 

 

 

-  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ПОЗИЦИЯ, ВРАЩАТЬ, МАСШТАБ, РАЗМЕР, НАКЛОН);  

- ОЧИСТИТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ВЫРАВНЯТЬ (ГОРИЗОНАЛЬНО, ВЕРТИКАЛЬНО, 

ПО СТРАНИЦЕ),  

- ПОРЯДОК (НА ПЕРЁД, НА ЗАД, ВПЕРЁД НА ОДИН, НАЗАД НА ОДИН); 

- ГРУППА (групуються в єдиний об'єкт кілька виділених разом об’єктів); 

- РАЗГРУППИРОВАТЬ (розкладається на складові об’єкти виділений об’єкт, що був 

створений шляхом групування;  

- КОМБИНИРОВАТЬ; 

- РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ; 

- ЗАБЛОКИРОВАТЬ ОБЪЕКТ (об'єкт стає недоступним для виділення, отже для зміни); 

Рис. 84. Зразки виконання команд групи 
ФОРМИРОВАНИЕ. 
 1 – вихідні об’єкти;  
 
2 – виділено прямокутник, потім з клавішею 
Shift – еліпс, КОМПОНОВАТЬ – 
ФОРМИРОВАНИЕ –СВАРКА; 
 
3 - – виділено еліпс, потім з клавішею Shift  - 
прямокутник, КОМПОНОВАТЬ – 
ФОРМИРОВАНИЕ –СВАРКА; 
 
4 – виділено обидві фігури (еліпс зверху), 
КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ –
ОБРЕЗКА; 
 
5 – виділено обидві фігури (еліпс знизу), 
КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ –
ОБРЕЗКА; 
 
6 – виділено обидві фігури (еліпс зверху), 
КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ –
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ. Об’єкт, що утворився в 
перетині, переміщено. 
 

1 

3 

2 

4 

5 

6 



 

 42 

- РАЗБЛОКИРОВАТЬ ОБЪЕКТ або РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ ОБЪЕКТЫ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ (СВАРКА – об’єднання об’єктів), ОБРЕЗКА, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, 

УПРОСТИТЬ, ПЕРЁД МИНУС ЗАД, ЗАД  МИНУС ПЕРЁД). В цьому пункті меню є 

команда ФОРМОВКА, якою викликається докер ФОРМОВКА з переліком операцій 

формування, опціями (ОСТАВИТЬ:  ИСХОДЫЕ ОБЪЕКТЫ, РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ 

ОБЪЕКТЫ) та схематичними малюнками, що ілюструють їх дію. Керування логічними 

операціями над об’єктами можна виконувати з цього докеру ФОРМОВКА 

(КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ - ФОРМОВКА) або  з меню: КОМПОНОВАТЬ  - 

ФОРМИРОВАНИЕ.   Діють у такій послідовності: виділити один з об’єктів, 

КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ – ФОРМОВКА, в докері ФОРМА поставити потрібні 

прапорці в п. ОСТАВИТЬ, натиснути в цьому докері кнопку, на якій буде назва виконуваної 

операції („СОЕДИНИТЬ С”,  „ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С”  тощо). Укажчик миші при цьому 

перетвориться на схематичне відображення виконуваної операції. Клікнути цим укажчиком 

другий об’єкт.  При необхідності знайти виконати операцію з кількома об’єктами  виконують 

її з початку з двома об’єктами, потім операцію результату з третім об’єктом і т.д. 

Операція СВАРКА відповідає логічної операції об’єднання. Обрані об'єкти утворюють 

єдиний контур, властивості .якого успадковуються від об’єкта, обраного останнім. Якщо 

об’єкти не перетиналися, можлива зворотна операція КОМПОНОВАТЬ – РАЗБИТЬ НА 

ЧАСТИ, але вихідні властивості об’єктів при цьому не відновлюються. 

Операція КОМПОНОВАТЬ – КОМБИНИРОВАТЬ відрізняється від операції 

ГРУППИРОВАТЬ тим, що створюється єдиний об'єкт, який спадкує властивості об’єкту, 

вибраного останнім, навіть якщо об'єкти не дотикаються один до одного. У зоні перетину 

властивості заповнення змінюються на значення „без заповнення”. Протилежна операція  - 

КОМПОНОВАТЬ –  РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ приводить до роз’єднання об’єктів зі 

збереженням привласнених їм під час операції комбінування властивостей. Однак, зона 

перетинання при цьому знову знаходить вихідні властивості заповнення, тому що вже 

належить до різних об’єктів. 

Зразки користування цими інструментами показані на рис. 74. 

Указівка до з‘єднання контурів. При побудові карт часто буває потрібно використати 

фрагменти вже побудованих замкнених контурів (наприклад, контурів А та Б) для побудови 

іншого замкненого контуру (В). Дії такі:  

- встановити інструментом ЗАЛИВКА заповнення замкнених контурів для об‘єктів 

ГРАФИКА; 

- виділити контур А; 

- розірвати його у потрібних точках. Для цього клікнути лінію контуру інструментом 
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ФОРМА;  клікнути властивістю РАЗОРВАТЬ КРИВУЮ по тому вузлу, де слід розірвати 

криву. Якщо контур А був залитий, заливка зникне. Якщо вузла у портиібній точці немає, 

поставити його засобами панелі властивості цього інструменту (рис. 11); 

- виконати команду  КОМПОНОВАТЬ –  РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ; 

- виділити ту частину контуру, яка для подальшого непотрібна і вилучити її; 

- аналогічним чином залишити потрібний фрагмент від контуру Б; 

- інтрументом ФОРМА виділити фрагмет контуру А, інструментом малювання контуру 

(БЕЗЬЕ, СВОБОДНАЯ РУКА) клікнути крайню точку фрагменту (курсор при цьому 

перетвориться у зігнуту стрілку) і продовжити малювання лінії докрайньої точки контуру Б 

(положення останньої точки може бути наближеним, оскільки його в кінці можна уточнити); 

 - так само продовжити фрагмент контуру А від іншої його крайньої точки до контуру Б; 

- виділити контур А і виконати команду КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ -  

ФОРМОВКА; в докері ФОРМОВКА поставити опцію СОЕДИНЕНИЕ; натиснути кнопку 

СОЕДИНИТЬ С і виділити фрагмент контуру Б; після цього автоматично виділяться вузли 

обох контурів; 

- інструментом ФОРМА при збільшеному масштабі сумістити кінцеві точки фрагментів А та 

Б.  Свідченням правильності з‘єднання буде автоматичне заповнення створеного контуру 

установленим кольором.  

Поставити докер ФОРМОВКА можна командою ОКНО – ДОКЕРЫ – ФОРМОВКА. 

На рис. 85 та 86 наведено ілюстрацію описаного процесу. 

П. меню РАЗМЕЩЕНИЕ містить команди:  

- ВСТАВИТЬ СТРАНИЦУ; 

- УДАЛИТЬ СТРАНИЦУ (доступна, якщо сторінок більше однієї); 

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНИЦЫ (з книжного на альбомне і навпаки); 

НАСТРОЙКИ СТРАНИЦЫ (встановлюється діалогове вікно, в якому настроюються 

параметри сторінки – рис. 87. В цьому вікні можна встановити фон сторінки, її розміри, 

сітку, лінійки та спосіб їх відображення). 

П. меню ПОКАЗАТЬ містить команди управління відображенням на робочому столі: 

ПОЛНОЄКРАННЫЙ ПРОСМОТР, ЛИНЕЙКА, СЕТКА,  УСТАНОВКА СЕТКИ, 

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ. 
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Рис.  85. Ілюстрація дій по створенню замкненого контуру з фрагментів двох контурів.  
1 – вихідні контури А та Б; 2 – контур А розірвано в точках XA та XБ за допомогою інструменту 
ФОРМА; 3 – контур А роз‘єднано командою КОМПОНОВАТЬ – РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ, після чого 
виділено фрагмент цього контуру XA - XБ  та вилучено; 4 – ті ж самі операції виконано з контуром Б в 
точках YA та YБ; 5 – фрагмент контуру А продовжено до точок YA та YБ  відповідно; 6 – виконано 
команду КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ – ФОРМОВКА – СОЕДИНЕНИЕ -  виділити 
фрагмент контуру А – СОЕДИНИТЬ С (у докері ФОРМА). Після цього виділяться вузли обох 
фрагментів. Сумістити вузли  XA та XБ контуру А з вузлами    YA та YБ  контуру Б. 
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Рис. 87. Діалогове вікно команди РАЗМЕЩЕНИЕ - НАСТРОЙКИ СТРАНИЦЫ  

Рис.  86. До рис. 85. Ілюстрація дій по створенню замкнутого контуру з фрагментів двох контурів.  
Фрагмент контуру А продовжено до точок YA та YБ  відповідно. Як видно з мал. 5, точки доведено 
неточно. Виконано команду КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ – ФОРМОВКА – СОЕДИНЕНИЕ 
-  виділено фрагмент контуру А. У докері ФОРМА -  команду СОЕДИНИТЬ С – виділено фрагмент 
контуру Б. Після цього виділяться автоматично вузли обох фрагментів. Сумістити вузли  XA та XБ 
контуру А з вузлами  YA та YБ  контуру Б. Якщо операції виконано правильно, об‘єднаний контур 
заповниться установленим кольором заливки. 

6 5 
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5. Засоби компонування об’єктів. Палітри та докери. Менеджер об’єктів 

CorelDraw – це не тільки засіб для 

створення художньої графіки, зокрема 

рекламних матеріалів та ілюстрацій. 

CorelDraw також є засобом створення 

інженерної і наукової документації, яким 

можна створювати технічні та будівельні 

креслення, будувати графіки.  

Для управління взаємним 

розташуванням об’єктів  

використовується з п. меню 

КОМПОНОВАТЬ команда  

 

 

ВЫРОВНЯТЬ И ВЫПУСТИТЬ.  Для користування нею слід виділити ті об’єкти, які 

підлягають вирівнюванню. Нею відкривається вікно, яке містить  команди ВЫРОВНЯТЬ 

(ВЛЕВО, ВПРАВО, ПО НИЗУ і т.д.). 

Рис. 88. Діалогове вікно розподілу об’єктів. 

Рис. 89. Кольорова стандартна RGB палітра. 
Встановлюється командою ОКНО – 
ЦВЕТОВЫЕ ПАЛИТРЫ - СТАНДАРТНА 
RGB ПАЛІТРА. 
 

Кнопка розкриття вікна 
управління палітрою 

Рис. 90. Зразки 
користування кольоровою 
палітрою. Зміна кольору 
контуру та кольору 
заповнення. 
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На вкладці РАСПРЕДЕЛИТЬ задають 

рівномірний розподіл об'єктів щодо інших 

об'єктів або сторінки документа (рис. 88). 

Управління вирівнюванням і розподілом, у 

сполучанні з можливістю задавати розміри й 

положення об'єктів на Панели свойств, 

дозволяє виконувати проекти з достатньою 

точністю  - до третього знака після коми. 

Додаткові зручності надають палітри та 

докери. Їх список наведений в меню ОКНО – 

ЦВЕТОВЫЕ ПАЛИТРЫ та ОКНО - ДОКЕРЫ. У 

правому куті  заголовку вікна докеру 

розташована кнопка розкриття-згортання вікна 

(рис. 91). Зручно користуватися, зокрема, 

докером СВОЙСТВА ОБЪЕКТА (рис. 91). Воно 

дозволяє оперативно змінювати властивості 

об’єкта. 

При розробці проектів, які містять  велику 

кількість об’єктів, використовують докер 

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ (рис. 92). В цьому 

докері подано повний перелік сторінок та шарів 

проекту, об’єктів в них та застосовані до них 

Рис. 91. Докер СВОЙСТВА ОБЪЕКТА. 
Встановлюється командою ОКНО – 
ДОКЕРЫ – СВОЙСТВА. 
 

Кнопка розкриття-
згортання вікна  

Рис. 92. Вікно менеджера об’єктів. Встановлюється командою ОКНО - ДОКЕРЫ – МЕНДЖЕР 
ОБЪЕКТОВ 
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інструменти (рис. 92). Поруч з іменами 

шарів міститься піктограма ока (рис. 92). 

Клік по ній робить шар невидимим, а 

повторний клік відновлює його 

видимість. Також у вікні менеджера 

розташовані піктограми окремих 

об’єктів.  Клік по такій піктограмі 

виділяє об’єкт. Наприклад, у вікні на 

рис. 80 відображено інформацію про 

об’єкти сторінки, показаної на рис. 93. 

Докери та палітри можна розміщувати 

у вигляді окремих вкладок в одному 

вікні. Для цього досить перетягнути один 

докер  у вікно до заголовку іншого. 

Протилежною операцією вкладки 

роз’єднуються. На рис. 94 показано вікно 

докера МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ, 

вкладкою якого зроблено докер СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ. В ньому подано інформацію, що 

стосується об’єктів, збудованих на двох шарах сторінки , показаних на рис. 93. 

 

6. Копіювання, дублювання і клонування 

Для створення однотипних об'єктів зручно використовувати операції копіювання, 

дублювання й клонування. Копіювання виконується в послідовності: виділити об'єкт  

-  ПРАВКА – КОПИРОВАТЬ. Вставка - командою ПРАВКА - ВСТАВИТЬ. Вставляється 

Рис. 93. До рис. 92. Об’єкти на сторінці у двох 
шарах, інформація про які відображена у вікно 
менеджера об’єктів. Циліндричні поверхні, 
побудовані на еліпсі – у шарі 1, чотирикутна зірка 
– у шарі 2. 

Рис. 94. Вкладка  СВОЙСТВА ОБЪЕКТА  утворена  перетягуванням докера СВОЙСТВА ОБЪЕКТА  до 
вікна докера МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ 
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копія на місце оригіналу. Зсунувши виділений об’єкт, можна побачити, що об’єктів стало 

два. Вставляти можна копію об’єкту, утвореного в іншому додатку. Допускається вставляти  

растрові об’єкти, тексти.  

Операція ПРАВКА – ДУБЛИРОВАТЬ  створює копію виділеного об’єкту. Величину 

зміщення дубліката відносно вихідного об’єкта задають в поле РАССТОЯНИЕ ДО КОПИИ 

на панелі властивостей (рис. 95). Це  поле з’являється на панелі властивостей, якщо вибрати 

інструмент виділення, але не виділяти об’єктів. Якщо в цей час зробити дублікат і у нього 

змінити деякі властивості (наприклад, координати, кут повороту, розмір), не знімаючи 

вибірки, то при наступній операції дублювання відповідні параметри пропорційно зміняться 

у наступного дубліката. Зразок застосування цього 

прийому показано на рис. 96.  

Операція КЛОНИРОВАТЬ відрізняється від 

дублювання двома особливостями: 1) створена 

цим способом копія (клон) успадковує властивості 

контуру і заповнення вихідного об'єкта і зберігає 

зв'язок з цими властивостями: зміна властивостей 

вихідного об’єкта визиває відповідні зміни у 

клону; 2) операція КЛОНИРОВАТЬ не дозволяє 

створити  клон від клону. 

7. Трасування растрового зображення 

Для автоматизації процесу створення карти на 

основі растрового зображення – наприклад, 

створеного на папері ескізу карти, 

використовують процедуру векторизації. Вона виконується шляхом виділення растрового 

зображення і виконання команди БИТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ТРАССИРОВАТЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ. З’являється вікно програми CorelTRACE 11, яке  містить інструменти 

трасування та те растрове зображення, яке підлягає векторизації (рис. 97). В цьому вікні слід 

виконати команду ТРАССИРОВКА – КОНТУР або  ТРАССИРОВКА – РАСШИРЕННЫЙ 

КОНТУР. Результат векторизації буде відображено у правій  частині вікна (рис. 97). Після 

цього виконуємо команду РЕДАКТИРОВАТЬ –КОПИРОВАТЬ, повертаємося у   CorelDraw, 

виконуємо команду РЕДАКТИРОВАТЬ – ВКЛЕИТЬ, в результаті якої одержимо результат 

Рис 95. Розташування кнопки, якою встановлюється 
відстань до дублікату  

РАССТОЯНИЕ ДО КОПИИ 

Рис 96. Ілюстрація операції дублювання 
Кут повороту оригіналу 30 градусів.  
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векторизації на робочому столі CorelDraw. Клікаємо по одержаному об’єкту і виконуємо 

команду КОМПОНОВАТЬ – РАЗГРУППИРОВАТЬ. В результаті одержимо виділені об’єкти,  

з яких складається результат векторизації. Кліком осторонь знімаємо це виділення і 

виділяємо ті об’єкти, які в даний момент потрібні (якщо їх кілька – то виділення з 

притиснутою клавішею Shift), копіюємо і вставляємо 

в потрібний шар створюваної композиції – 

наприклад, карти. У разі необхідності поєднуємо 

кілька об’єктів шляхом їх виділення та виконання 

команди КОМПОНОВАТЬ – КОМБИНИРОВАТЬ.  

Через неточності у передачі кольору об’єкти, що 

мають бути однакового кольору, виглядатимуть 

різнобарвними. В такому випадку їх слід повторно 

заповнити кольором.  

 

 

Рис 98. Ілюстрація створення об’єкту за 
допомогою трасування (див рис. 97 ).  

Рис   97. Рис. . Вікно програми трасування, яке активізується командою БИТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – 
ТРАССИРОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Ілюстрація векторизації зображення шляхом трасування  
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8. Об’єкти PowerClip. 

Це об’єкти-контейнери, до яких вкладені інші об’єкти в якості вмісту. Для створення 

такого об’єкту діють в такій  послідовності: клікнути той об’єкт, який треба розмістити в 

контейнері; виконати команду ЭФФЕКТЫ – PowerClip – РАЗМЕСТИТЬ ВНУТРИ 

КОНТЕЙНЕРА. Курсор перетвориться у коротку чорну розширену горизонтальну стрілку. 

Клікаємо ним той об’єкт,  який стає служити контейнером.  Для того, щоб дістати об’єкт з 

контейнера, діють у послідовності: виділити об’єкт-контейнер, виконати команду  

ЭФФЕКТЫ – PowerClip – ДОСТАТЬ СОДЕРЖИМОЕ та клікнути потрібний об’єкт. Якщо 

його не видно – встановити вікно МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ командою ИНСТРУМЕНТЫ -  

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ, в якому перелічено і показано розміщення всіх об’єктів. Кліком у 

цьому вікні по потрібному об’єкту досягаємо його виділення. 

 Припустимо багаторівневе вкладення (до п'яти рівнів), тобто в будь-який об'єкт-

контейнер можна вкласти інші контейнери зі своїм умістом. Всі вкладені об'єкти зберігають 

свої властивості, їх можна редагувати будь-якими інструментами; витягати з контейнера або 

переміщати в інший контейнер. Якщо  контейнер більше вкладеного об'єкта, останній 

відображається на тлі контейнера. У противному випадку відображається тільки та частина 

вкладення, що міститься в рамки контейнера. Поверх відображається об'єкт, розміщений 

останнім. 

 Засобами докеру  МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ  можна також виконувати операції з 

контейнером. Кліком правої кнопки миші в ньому слід вибрати ім'я об'єкта-вкладення й 

перетаскуванням перемістити його поверх ім'я об'єкта-контейнера. Після відпускання кнопки 

миші з'являється спливаюче меню, у якому треба вибрати пункт РАЗМЕСТИТЬ ВНУТРИ 

КОНТЕЙНЕРА. 

Для редагування вкладеного об'єкта необхідно його виділити, виконати команду 

ЭФФЕКТЫ – PowerClip – РЕДАКТИРОВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ, а після завершення 

редагування – команду  ЭФФЕКТЫ – PowerClip – ЗАВЕРШИТЬ РЕДАКТИРОВАНИЕ. Якщо 

об’єктів кілька – для вибору потрібного скористатися МЕНЕДЖЕРОМ ОБЪЕКТОВ.   

9. Шари 

В разі побудови складних композицій, насичених великою кількістю елементів, доцільно 

формувати проект у кількох шарах, розташовуючи к кожному елементи, об’єднані певною 

ознакою. Працюючи у одному з шарів, можна тимчасово зробити невидимими непотрібні в 

даний момент інші шари. Новий шар створюється у вікні МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ. Це вікно 

ставиться командою ОКНО – ДОКЕРЫ – МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ. Новий шар створюється 

натисканням кнопки створення нового шару (в лівому нижньому куті вікна  МЕНЕДЖЕР 

ОБЪЕКТОВ або контекстним кліком по вільній частині цього вікна (рис.99) і виконанням  
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команди „НОВЫЙ СЛОЙ” у контекстному меню. Шар роблять невидимим кліком по 

піктограмі „око”, розташованій біля імені цього шару (рис. 99). Знищують шар командою 

„ОЧИСТИТЬ” у контекстному меню цього шару у вікні МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ. В цьому 

ж вікні можна виділити потрібний об’єкт шляхом кліку по його імені. Цей спосіб виділення 

може бути єдино прийнятним у разі насичення шару великою кількістю об’єктів.  

Методом перетягування імені об’єкту в цьому вікні можна перемістити об’єкт в іншій 

шар. Перейти в потрібний шар можна кліком по його імені у вікні МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ. 

Ім’я активного шару виділяється червоним кольором.  

Шари автоматично нумеруються : СЛОЙ 1, СЛОЙ 2, і т.д. Шари можна розташувати у 

будь-якій послідовності. Крізь растровий малюнок при 100%-ній непрозорості нижчі шари 

не видно. Тому якщо растрове зображення використовують основу для майбутньої 

композиції (наприклад, при створенні карти), його розташовують у нижньому шарі. Окремим 

шарам можна присвоїти статус головних. Це робиться переводом шару у  розділ ГЛАВНАЯ 

СТРАНИЦА докеру МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ. Такі мають пріоритет  перед іншими. 

Зокрема, щоб брати піпеткою колір з растрової основи через інші шари – навіть якщо ті, слід 

зробити шар основи головним. 

Рис. 99. Вікно менеджера об’єктів. Фукції створення, огляду шарів та навігації по шарах 

Шар, що є у 
поточний 
момент 
активним 

Кліком 
контекстною 
клавішею по 
вільному місцю 
викликають вікно 
для створення 
нового шару 

Піктограма „око”. 
Клік по ній робить 
шар видимим, 
повторний клік - 
невидимим 

Перелік об’єктіів, 
що є у шарі 

Кнопка згортання- 
розгортання змісту 
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менеджера об’єктів 

ПРАВКА 
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ПОКАЗАТЬ 
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10. Створення проекту (на прикладі геологічної карти Київської області)  

За основу вибрано геологічну карту Київської області (рис. 100), введену шляхом  

сканування.   

Рис. 100. Вихідний зразок – растрова основа для побудови карти.  
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Рис. 101. Зразок накладання на растрову основу сітки: створюємо СЛОЙ 2,  в створеному шарі 
інструментом МИЛЛИМЕТРОВКА встановлюємо сітку 5 рядків на 6 стовпчиків, натягуємо на 
протилежні кути основи. Сітку можна убрати, зробивши невидимим СЛОЙ 2 засобами панелі 
МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ.  
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10.1. Встановлення розміру 

паперу. Розмір паперу для 

майбутнього документу 

встановлюємо командою меню 

РАЗМЕЩЕНИЕ  - НАСТРОЙКИ 

СТРАНИЦЫ, у діалоговому вікні  

ОПЦИИ встановлюємо „Книжная”,  

„Бумага: А4. 

Для зручності виконання 

подальших робіт встановлюємо 

границі сторінки (якщо їх немає) 

командою ПОКАЗАТЬ – 

ПОКАЗАТЬ – ГРАНИЦЫ 

СТАНИЦЫ, границі друкованої 

області командою ПОКАЗАТЬ – 

ПОКАЗАТЬ – ПЕЧАТНАЯ 

ОБЛАСТЬ,  міліметрову сітку 

командою ПОКАЗАТЬ – СЕТКА (рис. 101).    

Перед малюванням ліній контурів встановлюємо інструментом КОНТУР  (ДИАЛОГ 

ПЕРО КОНТУРА)  товщину ліній та колір. Часто буває необхідно узяти колір лінії з 

растрової основи. Для цього інструментом ПИПЕТКА беруть потрібний колір з потрібної 

лінії на основі. На рядку стану цей колір буде відображено в правому нижньому куті як колір 

заливки. Після цього активізуємо інструмент КОНТУР – ОКНО ДОКЕРА ЦВЕТА. З’явиться 

вікно докеру під назвою ЦВЕТ, у якому встановиться той самий колір, що узято піпеткою. 

Цей докер слід лишити на робочому столі,  поки буде малюватися взятим кольором лінії. У 

панелі властивостей інструменту КОНТУР або активованого інструменту малювання лінії 

встановлюємо потрібний рівень згладження, стиль лінії  - суцільна, пунктирна тощо (рис. ). В 

разі необхідності регулюємо інтервали між пунктирами.  Малюємо лінію. Вона буде 

потрібного типу  стилю та потрібної товщини. У докері ЦВЕТ клікаємо кнопку КОНТУР. 

Далі продовжуємо діяти в такій самій послідовності.  

Найпростіший спосіб малювати контури на карті – інструментом Без’є шляхом 

послідовних кліків на точках перегину (рис. 103). Після побудови при необхідності – внести 

корективи інструментом ФОРМА.  

 

 

Рис. 102. Приклад малювання карти. У докері МЕНЕДЖЕР 
ОБЪЕКТОВ  переносимо всі фрагменти границі області, 
які потрапили в різні шари, в один шар, в даному разі 
СЛОЙ 3. Перенесення викону.ється перетягування м 
об’єкту шару у СЛОЙ 3. 
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Рис. 103. Приклад малювання карти. Після наведення границі області в докері МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ 
робимо невидимими всі шарии крім того, в якому намальовано границі області -  вданому разі СЛОЙ 3. Тоді 
дефекти - наприклад, пропуски в лінії границі стають помітнішими.Післс усунення дефектів робимо 
видимими знову шар основи і інші потрібні для цієї роботи шари.  
Контур має бути замкнений, інакше в разі необхідності його прийдеться заповнювати по фрагментах з 
накладанням одного на другий.   
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Рис. 104. Приклад малювання геологічної карти Київської області.  Заповнення шару кольором, який 
буде використано як допоміжний для вирізування з нього об’єктів, що відповідає шару картатих глин  
(продовження). Інструментом БЕЗЬЄ обводимо по заповненому область, що лишилася незаповненою і в 
докері ОКНО – ДОКЕРЫ – ЦВЕТ заповнюємо встановлюємо кольором  цю область. Всановлюємо назву 
шару „Жовта заливка області”. 
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10.2. Вказівки до наведення контурів.  

При малюванні карти слід дотримуватися таких головних правил: 

- не повторювати вручну малювання хоч і фрагменту контуру, вже створеного раніше, хоч 

і в іншому шарі, аби запобігти неточностей стикування границь при накладанні шарів; 

використовувати для цього копіювання потрібних фрагментів; 

- контролювати розміщення створюваного об‘єкту саме в тому шарі, який для цього обкту 

передбачено проектом.  

Вказівки до виконання проектів зводяться до такого. 

1) Якщо контур складається з великої кількості фрагментів, з часом робота комп’ютера 

помітно уповільнюється, а може статися й так, що програма „зависне”, повідомивши, що 

недостатньо пам’яті або ресурсу. Наслідком цього може бути втрата виконаної роботи. Тому 

рекомендується час від часу виходити з режиму користування інструментом, наприклад, 

включивши інструмент виділення, і зберегти карту. Потім закрити програму і заново 

завантажити.   Слід закрити інші додатки, а також непотрібні документи в CorelDrow. 

2)  Якщо частину контуру наведено невірно, для її вилучення слід розірвати контур, 

застосувавши   властивість СЛОМАТЬ КРИВУЮ інструменту БЕЗЬЕ, потім для обох 

виділених фрагментів застосувати команду меню КОМПОНОВАТЬ – РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ. 

Після цього виділити непотрібний фрагмент і вилучити клавішею DEL. Якщо ж потрібно 

вилучити невелику кількість останніх фрагментів, застосовують команду РЕДАКТИРОВАТЬ 

- ОТМЕНИТЬ.   

 3) Для зміни вже побудованої  лінії слід її виділити і активізувати інструмент ФОРМА. У 

разі необхідності добавити маркери в потрібне місце, користуючись панеллю властивостей 

цього інструменту.  

4)  Щоб після припинення малювання лінії вона продовжилася, а не створювалася нова 

лінія, слід виділити намальований фрагмент (він тоді позначиться маркерами), активізувати 

інструмент малювання лінії і клікнути останній маркер. Укажчик миші перетвориться на 

загнуту стрілку. Від цього положення продовжити малювання лінії. 

5) Перед малюванням великої кількості ліній з одними й тими самими властивостями 

(стиль, товщина колір) доцільно у  панелі властивостей інструменту КОНТУР встановити ці 

властивості у  діалоговому вікні ПЕРО КОНТУРА  натиснути  кнопку УСТАНОВЛЕННАЯ.   

6) Для завершення малювання контуру перевірити розташування його фрагментів у 

потрібному шарі і в разі потреби пересунути фрагменти у потрібний шар (рис.   ).  

7)  Для точного позиціювання інструменту приходиться малюнок сильно збільшувати. 

Переміщення в потрібну зону доцільно виконувати не рухом движка, а кліками  попереду або 

позаду нього, оскільки рух самого движка робить переміщення надто чутливим.  

8)  Фрагменти готової лінії  доцільно скомпонувати в один контур. Для цього їх слід 
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виділити в докері  МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ та виконати команду КОМПОНОВАТЬ – 

КОМБИНИРОВАТЬ.  

9)  Аби контур, що малюється сеансами, став замкненим (щоб потім, наприклад, його 

можна було б залити кольором),слід перед початком чергового сеансу виділити попередній 

фрагмент. На ньому більшим маркером буде виділено початок лінії. Треба клікнути 

інструментом Без’є  маркер, що позначає останню точку і продовжити малювання лінії. В 

останньому сеансі слід з’єднати останню точку з початковою. Створений таким чином 

замкнений контур можна заповнити кольором.  

10) Виділивши всі об’єкти (навіть в різних шарах) командою КОМПОНОВАТЬ - ГРУПА 

всі об’єкти і шари групуються в один об’єкт і один шар. В менеджері об’єктів це буде 

відображено. Після виконання оберненої операції РАЗГРУППИРОВАТЬ фрагменти 

опиняться у одному шарі, і їх треба розмістити в своїх шарах засобами МЕНЕДЖЕРА 

ОБЪЕКТОВ. 

11) Якщо піпетка не бере колір з растрової основи, а замість цього бере колір з шару, що 

лежить вище, навіть якщо той і невидимий, слід у докері МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ 

натиснути кнопку ПРАВКА СКВОЗЬ ВСЕ СЛОИ. 

12)  Для того, щоб змінити частину вже намальованої  неперервної лінії (наприклад, 

зробити товще частину ріки) цю лінію слід розірвати. Для цього її виділити, включити 

інструмент ФОРМА, клікнути маркер там, де треба розірвати лінію і виконати команду меню 

КОМПОНОНОВАТЬ – РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ. Після цього виділити потрібну частину і 

змінювати її властивості.  

13)  Для того, щоб використати частину вже намальованої лінії для створення замкненого 

контуру, який, наприклад, можна було б залити, слід: інструментом ФОРМА виділити цю 

лінію, розірвати в місці, де потім буде починатися контур (клікнути в тому маркері, де має 

бути точка розриву лінії), а якщо там маркеру немає, поставити його, використовуючи 

панель властивостей інструменту ФОРМА; розірвати в місці, де контур має кінчатися; 

командою КОМПОНОВАТЬ – РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ розділити лінію; виділити той 

фрагмент, який маємо продовжити для створення контуру;  клікнути світлий маркер кінця 

фрагменту (він меншого розміру, ніж маркер початку); курсор миші перетвориться в загнуту 

стрілку; продовжити малювання контуру аж до його замкнення. До малювання бажано 

встановити колір заливки – тоді, як тільки контур завершиться, його автоматично буде 

заповнено кольором.  

14)  Якщо після завершення малювання замкненого контуру його заливка не вдається,  це 

може бути пов’язане з неточним завершенням контуру. Рекомендується перевірити контур і 

з‘єднати його частини у порядку, показаному в п.4 (указівки до з‘єднання контурів). 

Подекуди може бути використана властивість АВТОЗАМЫКАНИЕ КРИВОЙ. 
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10.3. Вказівки до запису текстів та розташування його в середині контуру вздовж однієї 

з границь цього контуру.  Після того, як контур виготовлено: активізуємо інструмент ТЕКСТ 

та встановлюємо панель його властивостей. Пишемо на довільному вільному місці фігурний 

текст і форматуємо його - виділяємо та встановлюємо кегль, розмір накреслення. При 

необхідності пере форматування – виділяємо текст та натискаємо кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ 

ТЕКСТ на панелі властивостей. Виділяємо цей текст та при натиснутій клавіші Shift – той 

контур, в середині якого слід розмістити текст. Виконуємо команду меню ТЕКТ – 

ПОДОГНАТЬ ТЕКСТ К ПУТИ.  Панель властивостей інструменту ТЕКСТ зміниться. 

Користуючись її засобами, розташовуємо текст біля потрібної границі та заданій відстані від 

неї. Кнопкою ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ цієї ж панелі переміщують текст вздовж 

границі. При необхідності розтягнути текст вздовж лінії варто набрати його в розрядку. Для 

виклику цієї панелі слід активувати панель властивості інструменту ТЕКСТ, у вікні 

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ виділити текст і при натиснутій клавіші Shift ту лінію, до якої текст 

прив’язаний.  

Може статися так, що текст після прив’язки до об’єкту стане перевернутим. У цьому разі 

слід поміняти напрямок лінії. Для цього її виділити, клікнути контекстно кінцевий маркер лінії, 

у контекстному меню виконати команду ПЕРЕВЕРНУТЬ КРИВУЮ. Другий спосіб – на панелі 

Рис. 105. Приклад розміщення написів вздовж ліній та в контурі інструментом текст та командою меню 
.   
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властивостей інструменту ТЕКСТ (у її вигляді , перетвореному для прив’язки до лінії)  клікнути 

кнопку С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.  

10.4. Вказівки до збільшення - зменшення масштабу.  Регулювання масштабу коліщатком 

миші має певну незручність – зображення виходить за межі робочого вікна. Тому варто 

користуватися інструментом МАСШТАБ, попередньо клікнувши те місце, яке має лишатися в 

зоні огляду. Курсор при цьому перетворюється на зображення лупи. Збільшують зображення 

кліком лівою кнопкою, зменшують – правою. Для переміщення в іншу зону слід зменшити цим 

інструментом масштаб, а потім позиціювати курсор і знову збільшити.  

10.5. Вказівка до перемалювання вікна. Якщо під час роботи у вікні з’явилися зайві 

елементи, рештки від попередніх елементів, варто виконати команду ОКНО – 

ПЕРЕРИСОВАТЬ ОКНО. 

Рис. 106-А. Початок обробки фрагменту карти (Канівське водосховище). Растровий малюнок 
підготовлено до наведення контурів. Продовження – на рис. 106-Б.   
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Рис. 107. Результат обробки фрагменту карти (Канівське водосховище). За рахунок переставлення шарів 
місцями встановлено правильну їх посліджовність. Границю області на водосховищі стало видно.  
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На рис. 106 цієї  
границі не видно 
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Рис. 106-Б. Результат обробки фрагменту карти (Канівське водосховище). Початок – на рис. 106-А. 
Контур наведено інструментом БЕЗЬЕ, потім виконано заповнення контурую Напис – інструментом 
ТЕКСТ і подальшим форматуванням. Границю області на водосховищі не видно через невірне 
взаємне розташування шарів (див наступний рисунок) 
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Рис. 108. Початок формування шару Полтавської світи міоцену. Виконано такі дії. Створено новий шар 
„Слой Миоцен”;  скопійовано шар адмиіністративної границі області в цей шар; перефарбовано гарницю у 
колір, яким буде відображаьтися міоцен; також перетворено товщину лінії контуру у волосяну лінію; 
розірвано лінію коньуру засобами панелі інструменту ФОРМА та командою КОМПОНОВАТЬ - РАЗБИТЬ 
НА ЧАСТИ  (див. вказівку до наведення контурів № 13); встановлюємо колір заливки взяттям його 
піпеткою з растрової основи (для цього переводимо шар основи у розділ менеджера об’єктів ГЛАВНАЯ 
СТРАНИЦА) і після взяття кольору переводимо знову на своє місце; виділяємо фрагмент лінії, який 
утворився між точками її розриву, клікаємо маркер її кінця і інструментом БЕЗЬЕ від неї будуємо 
замкнений контур.  

В цих точках розриваємо лінію контуру засобами 
панелі інструменту ФОРМА та командою 
КОМПОНОВАТЬ - РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ  (див. 
вказівку до наведення контурів № 13). 
 

В цьому місці 
відбираємо колір 

Рис. 109. Формування шару Полтавської світи міоцену. Заповнення кольором простору між двома 
контурами. Після малювання обох контурів виділяємо обидва, виконуємо команду КОМПОНОВАТЬ – 
КОМБИНИРОВАТЬ, після чого застосовуємо інструмент ЗАЛИВКА до створеного итаким чином об’єкту 
 

Відтворюваний 
контур  

Внутрішній контур  
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10.6. Вказівки до формування 

об'єктів за допомогою логічної  

операції віднімання.   

1) Для перевірки стану шару 

доцільно встановити кольоровий 

фон сторінки командою 

РАЗМЕЩЕНИЕ – НАСТРОЙКА 

СТРАНИЦЫ – ФОН (рис. 110).   

2) Якщо об’єкти шару 

згруповані,  розгрупувати. 

Вилучити сторонні елементи. Після 

вилучення знову згрупувати.  

3) Сторонні елементи як правило, 

добре видно у переліку об’єктів шару в 

докері МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ. 

Будучи непомітними через свою дрібність або колір, вони будуть добре помітні у цьому 

переліку.    

4) Об’єкти, які з тих чи інших причин ускладнили контур - наприклад, вставкою 

текстового формату (у таких об’єктів після виділення виникає пунктирна лінія вздовж 

контуру з його середини), слід перетворити у криву  командою КОМПОНОВАТЬ – 

AR+PR

AR+PR

AR+PR

AR+PRAR+PR

Рис. 110. Формування об’єкту шляхом логічного 
віднімання. Встановлення кольорового фону для 
знаходження сторонніх елементів. 

Сторонній 
елемент   

Рис. 111. Формування об’єкту 
шляхом логічного віднімання. 
Встановлення кольорового фону 
для знаходження сторонніх 
елементів. 
 

Рис. 112. Формування шару „Міоцен” (Полтавська світа). 
міоцену. Заповнення кольором протсору між двома 
контурами. Після малювання добох контурів виділяємо 
обидва, виконуємо команду КОМПОНОВАТЬ – 
КОМБИНИРОВАТЬ, після чого застосовуємо інструмент 
ЗАЛИВКА до створеного итаким чином об’єкту.  
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ПРЕОБРАЗОВАТЬ В КРИВУЮ. Якщо цього не зробити, віднімання не перетвореного 

об’єкту не відбудеться. Для знаходження таких об’єктів зручно користуватися докером 

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТОВ – вони там мають перед своїм іменем значок „+”, клік по якому 

розкриває список внутрішніх об’єктів. 

5) Вставити об’єкт, з якого слід віднімати частину, яка відповідає іншому об’єкту (на рис.  

заповнений прямокутник), переставити його донизу командою КОМПОНОВАТЬ – 

ПОРЯДОК – НАЗАД.  

6) Виконати команду КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ – ЗАД МИНУС ПЕРЁД 

(рис.   ). 

7) Якщо об’єкт, що віднімається, складної будови, доцільно віднімати його частини 

послідовно. В разі необхідності – згрупувати. Для взяття у буфер окремих фрагментів з 

результату вирізування його слід розділити на фрагменти командою КОМПОНОВАТЬ – 

РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ. Потім вибрати потрібні фрагменти в буфер.  

Рис. 1134 Формування шару „Олігоцен”. Встановлюємо растрову основу (шар „Картинка”) і над ним 
шар, в якому формуємо контури олігоцену (P3hr) .  Для формування контурів використовуємо границі 
вже стоверених шарів шляхом їх копіювання в шар „Олігоцен”, розривання в підходящих точках та 
вилучення непотрібних їх залишків (інструмент ФОРМА, властивість СЛОМАТЬ КРИВУЮ; команда 
меню КОМОНОВАТЬ _ РАЗБИТЬ КРИВУЮ НА ЧАСТИ). Створені таким чином фрагменти границь 
продовжуємо до замикання контуру (інструмент БЕЗЬЕ).   
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8) Оскільки після виконання операції віднімання результат опиняється зверху, для 

наступної операції його слід поставити заднім командою КОМПОНОВАТЬ – ПОРЯДОК – 

НА ЗАД.  

9) Для зручності орієнтування об’єкт, з якого вирізують, доцільно зробити тимчасово 

напівпрозорим. Після переносу вирізаних фрагментів прозорість убрати.  

 

 

 

 

P hr3

P hr3

P hr3

P hr3

P hr3

P hr3

P hr3

Рис. 114. Формування шару „Олігоцен”. Написи „P3hr”  виконано інструментом ТЕКСТ.Перед набором 
тексту курсор інстремкенту позиційовано в потрібному місці. Потім зроблено копію кнопкою панелі 
СТАНДАРТ і виконано вставки кнопкою ВСТАВКА тієї ж панелі.  
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Рис. 115. Формування шару „Еоцен + Крейда”.  
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Рис. 116. Формування шару „Міоцен”.  
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Рис. 117. Формування шару „Архей + Протерозой”. Використано границі контурів з шарів „Олігоцен” та 
„Міоцен”. 
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Рис. 118. Формування шару „Архей + Протерозой”. Використано границі контурів з шарів 
„Олігоцен” та „Міоцен”   
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Рис. 119. Ілюстація способу формування контурів шляхом накладання одного на інший. Формування шару 
„Архей + Протерозой”. Використано фрагмети границь контурів з шарів „Олігоцен” та „Міоцен”. Оскільки 
фрагменти  границь не утоворюють замкненого контуру, на базі кожного фрагменту утворено замкнені 
фрагменти з перекритттям. Потім границі пофарбовано у  колір заповення . Для цього: встановлюємо докер 
ЦВЕТ командою ОКНО – ДОКЕРЫ – ЦВЕТ,  піпеткою беремо потрібний колір, виділяємо створені замкнені 
фрагменти і натискаємо в докері ЦВЕТ кнопки ЗАЛИВКА та КОНТУР. Аби було видно растрову основу, 
заповнення контуру тимчасово зроблено напівпрозорим.   
 
 

Заповнення цього 
контуру зроблено 
напівпрозорим   
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Рис. 120. Формування шару „Картаті глини”. З доопоміжного шару „Жовта заливка області” див. рис.    
послідовно вирізаємо потрібні фрагменти, накладаючи контури з шарів „Олігоцен”, „Міоцен”, „Архей та 
Протерозой”. Кожен з етапів вирізування виконуємо в посдідовності: вставити об’єкти, які потрібно 
вирізати; виконуємо команду КОМПОНОВАТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ – ЗАД МИНУС ПЕРЁД. Результат 
вирізування розгруповуємо   командолю КОМПОНОВАТЬ – РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ. 
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Рис. 121 . Формування шару „Річки та водосховища”. Назви річок виконуються командою ТЕКСТ – 
ПОДОГНАТЬ ТЕКСТ К ПУТИ. Перед нею слід поставити панель властивостей інструменту ТЕКСТ.  
Засобами цієї панлі розташовуємо назви річок у потрібному місці. Для окремих частин річок 
встановлюємо необхідну товщину лінії та колір. 
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Рис. 122. Формування шару ”Міста”. Встановлено кольоровий сторінки командою РАЗМЕЩЕНИЕ – 
НАСТРОЙКИ СТРАНИЦЫ – ФОН. Для заливки контуру Києва використано інструмент ЗАЛИВКА, 
властивість ДИАЛОГ ЗАЛИВКА УЗОРОМ – CristalLattic. Для написів над ізогіпсами – команду 
ПОДОГНАТЬ ТЕКСТ К ЛИНИИИ. Позначення міст (малий круг) розміщено шляхом копіювання та 
вставки з панелі СТАНДАРТ.  
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Рис.123. Формування шару ”Адміністративні нраниці районів”. Встановлено кольоровий сторінки 
командою РАЗМЕЩЕНИЕ – НАСТРОЙКИ СТРАНИЦЫ – ФОН. Для малювання границь районів 
використнао копії фрагментів тих границь районів, які були, намальовані раніше.  
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Рис. 124 Шар ”Умовні позначення”.  
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Рис.125 . До рис. 126   . Показ всіх шарів електнронної карти. На рис.126  показано 
послідовність шарів та їх вивдимість.  
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Рис.126 . До рис. 125. Показ всіх  шарів електнронної карти. Послідовність шарів та їх 
вивдимість.  
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11. Завдання на лабораторну роботу 
 

1. Зняти, встановити ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ, СТРОКУ СОСТОЯНИЯ, 
ПАНЕЛЬ СТАНДАРТ. 

2. Настроїти сторінку встановленням фону заданого кольору, розмірів сторінки. 
Показати розміри сторінки. 

3. Продемонструвати володіння кнопками панелі СТАНДАРТ (копіювання, 
вирізування, вклеювання, відміни дії).  

4. Встановити панель властивостей заданого інструменту з панелі інструментів. 
5. Встановити панель властивостей заданого графічного об’єкту. 
6. Встановити по черзі окремі інструменти групи інструментів ФОРМА. 
7. Продемонструвати володіння операціями, дія яких показано на рис. 5, 8. 
8. Встановити курсор в точку із заданими координатами. Прочитати координати 

точки, в яку встановлено курсор. 
9. Повернути замкнений контур на заданий кут проти годинникової стрілки відносно 

заданої точки. 
10. Закруглити вершини прямокутника западин радіусом.  
11. Додати вузол ї у заданому місці кривої. Вилучити вузол.  
12. Виконати приклади, показані на рис. 12-15.  
13.  Виконати приклади, показані на рис. 16-17.  
14. Збільшити масштаб відображення так, щоб потрібне місце залишалося в поля 

зору.  
15. Перемістити сторінку в потрібне місце. Перемістити заданий об’єкт та групу 

об’єктів  в потрібне місце. 
16. Виконати приклади, показані на рис. 23, 25, 26. 
17. Виконати приклади, показані на рис. 27-28, 30, 32. 
18. Виконати приклади, показані на рис. 35, 38, 40. 
19. Виконати приклади, показані на рис. 41, 44-45, 49-50, 52, 54. 
20. Виконати приклади, показані на рис. 57, 59, 62, 64, 65. 
21. Кольором заповнення заданого об’єкту заповнити інший контур. 
22. Виконати приклади, показані на рис. 69, 72, 73. 
23. Виконати приклади, показані на рис. 82 – 83. 
24. Розірвати криву у заданому місці, розтягнути отримані фрагменти. 
25. Виконати приклади, показані на рис. 84, 85. 
26. Виконати трасування растрового малюнку. 
27. Продемонструвати створення об’єкту-контейнеру. 
28. Продемонструвати створення кількох шарів, знищення,  перейменування,  

переміщення одного відносно інших. 
29. Продемонструвати створення замкнених контурів з використанням частини 

границі вже існуючого замкненого контуру. 
30. Побудувати карту за двома растровими зразком, яка складається з 8-10 шарів, на 

зразок карти, показаної на рис. Два шари мають бути побудовані на основі однієї карти 
(наприклад, адміністративні границі та міста; річки та водосховища), а решта – на основі 
іншої. 
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