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Тема уроку: Створення одношарових, багатошарових зображень. Інструменти 

виділення та переміщення. Створення колажу. 

 

Мета уроку : придбання учнями навичок роботи з інструментами графічного 

редактора Photoshop, які призначені для виділення довільних областей, 

кадрування фрагментів зображення, виконання різних афінних перетворень над 

об’єктами і зображеннями в цілому. 

 

Тип уроку: лабораторно-практична робота. 

Обладнання: комп’ютер, проектор та екран. 

 

Методи і методичні прийоми проведення уроку: 

1.Словесні: бесіда, пояснення. 

2.Наочні: Інструкційна картка. 

3.Практичні: репродуктивний – виконання трудових прийомів і операцій 

згідно вимог технологічних карток. 

 

Форми роботи учнів: індивідуальна. 

Обробка растрових одношарових, багатошарових зображень в програмі 

Photoshop 

Навчально-наочні посібники: 

 Інструкція з техніки безпеки (додаток 1); 

 Інструкційна картка по виконанню практичного завдання (додаток 2); 

 Критерії оцінювання (додаток 3); 

Вимоги до підготовки учнів: виконання роботи на уроці передбачає 

попереднє вивчення учнями теоретичного матеріалу щодо поняття та 

сформування практичних навичок на уроках теоретичного навчання за даною 

темою. 

 

План проведення  уроку 

1. Організаційна частина (5 хв.). 

2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку (5 хв.). 

3. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь (5 хв.). 

4. Лабораторно-практична робота (25 хв.). 

5. Підведення  підсумків уроку (5 хв.). 

 



ХІД УРОКУ 

1. Організаційна частина  

 привітання; 

 перевірка присутності учнів, призначення чергових; 

 перевірка готовності учнів до уроку; 

 короткий інструктаж по правилах безпечної роботи з технікою. 

 

2. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь. 

Що таке Photoshop? 

3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 

4.  

Тема : «Створення одношарових, багатошарових зображень. Інструменти 

виділення та переміщення. Створення колажу.» 

Мета уроку: придбання учнями навичок роботи з інструментами графічного 

редактора Photoshop, які призначені для виділення довільних областей, 

кадрування фрагментів зображення, виконання різних афінних перетворень 

над об’єктами і зображеннями в цілому. 

. 

 

Викладач повідомляє тему уроку, навчальну мету та визначає такі завдання 

уроку: 

 створити форму. 

 навчитись використовувати інструменти: кнопки, обчислювальний 

елемент керування, картинки та текст в лабораторно-практичній роботі. 

 

5. Практична робота (25 хв.).  

ОСНОВИ Колаж – це вільне, довільне з’єднання, іноді навіть не 

взаємопов’язаних між собою, кількох зображень в одній картинці або 

фотографії. Ефект колажу досягається за допомогою накладання одного 

зображення на інше, поєднання декількох фотозображень в одному, іноді навіть 

з елементами найпростішої графіки або використання хаотичного набору 

різноманітних зображень. Даний спосіб перетворення фотографій доступний 

великій кількості людей, що володіють знаннями і вміннями в комп’ютерній 

обробці зображень. Графічний редактор Adobe Photoshop надає користувачам 

набір інструментів (див. табл. 1.1) і засобів для роботи з фрагментами та цілим 

зображенням.  

  



(Додаток 2) 

Таблиця 1.1 – Набір інструментів графічного редактора Adobe Photoshop  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РОБОТА З ШАРАМИ ЗОБРАЖЕННЯ 

Шари в редакторі Photoshop нагадують стопку прозорих аркушів. Через 

прозорі області верхніх шарів можна бачити зміст нижніх шарів. Можна 

переміщати шар для зміни положення зображення подібно переміщенню 

прозорого аркуша в стосі, можна змінювати рівень непрозорості шару, щоб 

зробити його частково прозорим. Шари застосовуються для виконання таких 

завдань, як поєднання декількох зображень, додавання тексту або векторних 

фігур на зображення.  

Можна застосувати стиль шару для додавання спеціальних ефектів, таких 

як відкидання тіні або світіння. Палітра Layers містить список шарів, 

налаштування прозорості, набір команд, що забороняють ряд дій і набір 

команд, які керують шарами. Ця операція є ключовою в роботі з шарами. Є 

кілька способів створити новий шар. 

 Створення «порожнього» шару зробити через  Layer (комбінація 

Shift+Ctrl+N) (см. рис 2.1). New меню Layers   

Кожен шар можна назвати власним ім’ям. Це полегшує його пошук серед 

наявних шарів.  

Якщо у вас є кілька шарів, які мають будь- який зв’язок, то ми можемо 

поставити розмальовку рядку шару в палітрі Layers певним кольором. Таким 

чином, зафарбовані нами однаковим кольором рядки мають певний логічний 

зв’язок.  

Цей ключовий колір можна вибрати в полі Color.9  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Створення нового шару 3. 

 

ПОСТАНОВА ЗАДАЧІ 

 

Використовуючи п’ять зображень, представлених на рис. 3.1, створити в 

графічному редакторі Photoshop колаж (рис 3.2).  

 
Рисунок 3.1 – Вихідні зображення для створення колажу  



 
Рисунок 3.2 – Результуюче зображення (колаж) 

 

4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ДЛЯ РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ ЗАДАЧІ  

 

1. Запустити графічний редактор Photoshop (кнопка «Пуск»   Photoshop). 

Adobe Всі програми   

2. Відкрити в редакторі п’ять представлених зображень. Відкриття файлів 

можна здійснити використовуючи меню редактора  Open… . В результаті 

зазначених дій одержимо зовнішнійFile  вигляд редактора, представлений на 

рис. 4.1.  

 
Рисунок 4.1 – Зовнішній вигляд редактора Photoshop з завантаженими 

зображеннями  

 

3. Вихідні зображення мають по периметру чорну рамку, від якої нам 

необхідно позбутися. Для підрізування країв можна скористатися  

Crop.інструментом Crop Tool або вибрати пункт меню Image   

4. Для роботи з багатошаровим зображенням необхідно створити новий 

об’єкт в форматі PSD. Розмір створюваного зображення повинен в точності 

дорівнювати розміру результуючого зображення.  

Задати 11 розмір можна кількома способами, але найпростішим є завдання 

розміру по виділеній області – для цього слід виділити усе зображення замка 

(натискання клавіш Ctrl + A), а потім виконати копіювання в буфер обміну 

(натискання клавіш Ctrl + C). Потім виконати команду  New… і в вікні діалогу 

налаштувати фон відповідно до рис. 4.2.File   



 
Рисунок 4.2 – Вікно створення файлу  

 

5. Виділити об’єкти, можна на початкових зображеннях, перетворивши 

попередньо їх фон (Background) в шар (за замовчуванням Layer 0). 

Скористатися для виділення інструментом Magic Wand з подальшим 

видаленням виділеної області (клавіша Delete) або Magic Eraser Tool. При 

цьому слід задати властивість Tolerance рівною 50. Маленькі області, що 

залишилися можна видалити за допомогою Eraser Tool (гумки). Результат 

видалення неба бачимо на рис. 4.3.  

 
Рисунок 4.3 – Видалення зайвих деталей на зображенні  

Провести аналогічні дії з двома мотоциклами і літаком.  

 

6. Скопіювати і вставити небо – даний об’єкт буде вставлений на новому 

шарі (Layer 1). При цьому новий створений шар перекриє собою (він буде 

перебувати на передньому плані) замок. Для зміни положення шарів досить у 

вікні Layers за допомогою миші перетягнути шар на необхідну позицію. Шар, 

який в списку розташований вище, знаходиться ближче до глядача.  Scale 

задати для Transform За допомогою команди Edit  зображення неба 

необхідний розмір. Увага: на зображенні небо представлено двома 

фрагментами. Для отримання копії об’єкта  Duplicateвиконати дублювання 

шару за допомогою команди Layer  Layer… Перемістити копію неба (за 

замовчуванням назва шару Layer 1  Flip Transform copy) на вільне місце і 

виконати команду Edit  Horizontal (відображення по горизонталі). Задати 

необхідні розміри і положення шляхом масштабування. Поєднати два 

зображення – завдяки описаним вище операціям не буде видно шов, по якому 

проходить межа двох зображень.  

 
Рисунок 4.4 – З’єднання неба  



 

7. Виконати копіювання літака, попередньо видаливши небо навколо 

нього. Властивість Tolerance задати рівним . Перенести його у вигляді нового 

шару на створюване зображення. Змінити масштаб і виконати відображення по 

горизонталі літака. Результат представлений на рис. 4.5.13  

 
Рисунок 4.5 – Літак і поточний стан колажу  

 

8. Виконати описаним вище способом копіювання мотоцикла. Зверніть 

увагу на зміну масштабу об’єкта – для збереження пропорцій потрібно при русі 

маркерів утримувати клавішу Shift. Необхідно за  Rotate виконати поворот 

Transform допомогою команди Edit  зображення на заданий кут. Результат 

представлений на рис 4.6.  

 
Рисунок 4.6 – Масштабування і поворот першого мотоцикла  

 

9. Аналогічно обробити другий мотоцикл. Результат представлений на 4.7.  

 
Рисунок 4.7 – Масштабування і поворот другого мотоцикла14 10. 

6.  Зібрати перетворені фрагменти колажу, задавши їм місце 

розташування як на запропонованому зразку. Зберегти готове зображення на 

диск у форматі psd.  

 

7. Виконання завдань учнями (робота з інструкційною карткою). 

Завдання. Створити форму. Для цього скористайтесь (додатком №2). 

 

 Підсумок уроку (5 хв.). 

Підведення підсумків уроку проведемо за допомогою інтерактивного 

методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати 

по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку 

чи позицію. 

1. В чому різниця між фоновим шаром та звичайним шаром?  



2. За допомогою якого інструменту можна копіювати пікселі з однієї 

області шару в іншу, при цьому нічого не виділяючи, вирізаючи, і 

переміщаючи?  

3. Який інструмент найзручніше використовувати для ретушування 

проблемних ділянок шкіри обличчя?  

4. Яким чином можна збільшити яскравість і контрастність фрагмента 

зображення?  

5. За допомогою інструменту здійснюють перетягування копії фрагмента 

зображення. Яку додаткову дію для цього необхідно виконати?  

6. Як можна зробити шар частково прозорим?  

7. Перерахуйте можливі способи заповнення фону при створенні нового 

файлу. 

 8. Виконаний колаж вирішили зберегти в двох форматах – pdf і jpg. У чому 

полягають відмінності в результуючих файлах? Як співвідносяться розміри 

отриманих файлів?  

9. Як зробити шар тимчасово невидимим?  

10. Як перемістити шар «вище» або «нижче» щодо інших шарів?  

11. Як об’єднати два сусідніх шари?  

12. У яких випадках краще застосовувати прямолінійне ласо, а в яких 

магнітне? 

 

Підбиття підсумків виконання практичної роботи: 

- аналіз характерних помилок, їх причини та шляхи попередження; 

- оголошення зразкових робіт; 

- повідомлення оцінок за виконані практичні завдання. 

 

Домашнє завдання: Оформити звіт. 

 



(Додаток 2) 

Варіант 1 
 

З чотирьох наведених зображень створити колаж – спортивний автомобіль на тлі заходу 

сонця. 

 

 
 



(Додаток 2) 

Варіант 2 
 

З трьох наведених зображень створити колаж – автомобіль на тлі будинку з 

повітряними кулями. 
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