
 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Дискету» 
1. Малюємо фігуру як на малюнку: 

 
2. Прибираємо контур (з попередньої фігури) і малюємо 

прямокутник як на малюнку. 

3. Заливаємо прямокутник темно-синім і малюємо на ньому новий 

прямокутник (як на малюнку). 

4. Прибираємо контур (з останнього прямокутника) і заливаємо 

світло синім. 

5. Заливаємо інструментом Interactive Fill Tool. Метод заливки під 5-

м кроком (на рис. вище). 

6. Малюємо прямокутник як на малюнку. 

7. Виділяємо спочатку прямокутник (який намалювали у 6 пункті), і з 

натиснутою SHIFT виділяємо прямокутник який намалювали у 4 

пункті. Натискаємо Trim (див. рис. кнопки обведено червоним) 

згодом видаляємо прямокутник, який намалювали у 6 пункті. Має 

вийти як на малюнку (7 пункт). 

8. Малюємо прямокутник, закруглюємо кінці, заливаємо білим і 

прибираємо контур. 

9. Малюємо тоненький прямокутник, заливаємо  20% black, контур  

прибираємо. 

10. Копіюємо цей тонкий прямокутник, вставляємо і розміщуємо як 

на малюнку. 

11. Копіюємо весь утворений малюнок, вставляємо, групуємо (Ctrl+G) 

розташовуємо як на малюнку вище і заливаємо у синій колір. 

12. Виділяємо синю копію дискети і натискаємо (SHIFT+PgDn). Має 

вийти як на малюнку вище. 

13. Малюємо який-небудь логотип, пишемо якийсь надпис. За 

бажанням можна застосувати ефект Perspective, створити фон. 

Ось що виходить: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Захід сонця» 
1. Намалюйте прямокутник і залийте його чорно-червоно-жовтим 

лінійним градієнтом. 

 

2. Arrange > Transformations > Scale (Alt+F9), у діалоговому вікні 

виберіть дзеркальне відображення і застосуйте до дублікату. Розмістіть 

два зображення як подано на малюнку нижче.  

 

3. За допомогою інструменту Bazier Tool створіть гори. 

 

4. Повторіть крок 3, щоб отримати дзеркальне відображення гір. 

 
Перемістіть цей шар назад.  

5. Виберіть шар з озером. За допомогою Interactive Transparency Tool 

(Інтерактивна прозорість) створіть прозорість. 

 

6. Ви  отримаєте відображення гір. 

 
 

7. За допомогою Bazier Tool намалюйте землю. 

 

8. Тим самим способом намалюйте пальму.  

9. Дублюйте дерево, застосуйте трансформацію Arrange>Transformations і 

згрупуйте їх Arrange>Group. У підсумку має вийти як на малюнку. 



 

10. За допомогою Bazier Tool намалюйте човен і використовуючи 

попередні кроки створіть його відображення і перемістіть за шаром з 

озером. Намалюйте коло, залийте радіальним градієнтом і помістіть 

позаду гір. 

 

11. Дублюйте шар з сонцем. Трохи зменшить його по горизонталі та 

вертикалі. Продовжуйте дублювати змінюючи розмір і розташовуючи 

одне наверх другого, трохи переміщуючи донизу. Це створить ефект 

відображення сонця у озері. 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Карту пам’яті» 
1. Спочатку малюємо базові форми з декількох прямокутників і 

злегка їх модифікуємо. 

 
2. Всі елементи групуємо і застосовуємо інструмент  "Перспектива". 

 
3. Додаємо декілька деталей із прямокутників, можна для надання 

товщини скористатися інструментом "Выдавливание". Також можна 

залити кольором поверхні для визначених місць, які будуть знаходитися в 

тіні. 

 
4. Зараз ми розфарбуємо карту пам’яті у завершальні кольори. 

Можна застосувати текстуру, застосувавши при цьому інструмент  

"Интерактивная Прозрачность". 

 
5. Намалюємо за допомогою інструментів для малювання і для 

роботи з текстом SD-логотип і надписи, що мають бути нанесені на карту 

пам’яті. 



 
6. Використовуючи інструмент  "Перспектива"  розміщуємо надписи 

на карті пам’яті. Додаємо блікі на етикетку. 

 
7. По завершенню роботи, створимо тінь і додамо віддзеркалення. 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Лавровий вінок» 
1.Визначаємося з формою майбутнього графічного об’єкту. В нашому 

випадку це коло. Вінок лавра складається з двох симетричних об’єктів, 

таким чином достатньо намалювати одну гілочку, а згодом дублювати її.  

Малюємо коло за допомогою Ellipse tool (F7-круг) , притримуйте 

натиснутим ctrl+shift для створення ідеального кола з центру. Клацаючи 

по вертикальній осі із натиснутою лівою кнопкою миші підводимо курсор 

до центру кола, так ви знайдете центр. 

 

2. Використовуючи freehand tool (F5-"свободная рука") тягнемо 

фігуру у формі листа лавра, який можна відредагувати використовуючи 

shape tool (F10-"форма") . Відкриваємо fountain fill dialog (F11- діалог 

градієнтна заливка)  і заливаємо лист градієнтом cylinder – 

gold 02. 

 
 

3. Визначаємо товщину контуру, так щоб він підходив до заключного 

зображення. Без цього окремі частини зображення будуть ледве помітні 

на фоні інших. 

 

4. Копіюємо лист лавру 

 клацніть лівою кнопкою миші на об’єкті і перетягніть у потрібне 

вам місце і не відпускаючи лівої кнопки миші клацніть по правій. 

 клацаючи лівою кнопкою миші, повертайте зображення. 

 при необхідності можливо створити дзеркальне відображення. 

Результат подано на рис.1.3. 

Залишається відрегулювати місце розташування об’єкту, 

використовуючи комбінацію клавішів «Ctrl+PageUp», 



«Ctrl+PageDown», і перетворити розміри і розташування окремих 

елементів – це зменшить монотонність малюнка. Структура готова 

(рис 1.4).  

 

5. Маючи структуру, додаємо два-три штрихи у вигляді маленьких 

горошинок з тою самою заливкою, що і листя.  Вибираємо усе листя і 

вибираємо меню Arrange > Convert Outline to Object (Ctrl+Shift+Q - 

Изменение-преобразовать эскиз в объект) – тобто відділяємо контур від 

основи листа. З натиснутою Shift прибираємо контур листків і заливаємо 

їх градієнтом cylinder – gold 01 також, як описано у пункті 2. 

6. Переносимо на передній план усі елементи (shift+PgUp), копіюємо їх і 

робимо дзеркальне відображення осі – лавровий вінок готовий. 

 

 
 

 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Листівку» 

 
1. Почнемо з голочок. Малюємо прямокутник приблизно 1 х 3 мм. 

Максимально скруглюємо кути.  

 
2. Розтягуємо фігуру по вертикалі, десь до  10 мм. Зафарбовуємо у 

зелений колір.  Щоб надати нашій голочці об’єму, для цього потрібно 

намалювати її саму світлу частину.  Натиснувши Shift, зменшуємо голку до центру 

з одночасним її копіюванням. Переміщуємо отриманий блік  у верхню частину 

голки, так як  вона буде найбільш освітленою і розфарбовуємо її яскраво 

зеленим кольором. Видаляємо контур. Вибираємо в панелі  інструмент 

Interactive Blend Tool, клацаємо на блік і тягнемо до голки, не відпускаючи лівої 

кнопки миші. 

 

 
3. Встановлюємо кількість кроків. Чим більше, тим плавніше буде 

переходів кольорів, але з іншої сторони це зменшує швидкодію комп’ютера.  При 

цьому потрібно притримуватися золотої середини. Тому вибираємо сім кроків.  

 
4. Дублюємо нашу голку  потрібну кількість разів. Обертаємо, 

масштабуємо,  спотворюємо дублікат, щоб вийшло приблизно така заготовка. 

 



5. Краще зробити не одну, а декілька несхожих одна на одну заготовок. 

Чим їх буде більше, тим  вони будуть схожі на звичайну ялинкову гілку. 

Створюємо спрей. Шукаємо в меню інструментів  Artistic Media Tool. 

 
6. Розвертаємо створені заготовки на 270°, якщо малювати їх так само – 

вертикально. На верхній інтерактивній панелі вибираємо  Sprayer. 

 
7. У списку вибираємо New Spraylist. 

 
8. Видаляємо першу заготовку і натискаємо Add To Spraylist, 

 
9. Потім клацаємо на другу і також додаємо в спрей-лист, потім третю.  

Задаємо параметри спрею, як вказано на картинці. 

 
10. Зберігаємо створений  спрей, натискаємо на кнопку із зображенням 

дискети, поруч із списком. Створюємо ялинкову гілку. Можна доповнити гілку 

ялинковими кульками, сніжинками.  



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Ялинкову прикрасу» 

1. Малюємо коло, із натиснутою клавішею Ctrl, заливаємо потрібним 

нам кольором і робимо градієнт з невеликою різницею у кольорі (рис.1), 

продублювавши, відставляємо його в сторону і працюємо з  першим. Беремо 

інструмент  Shape Tool (F10-"форма") (не забуваємо при цьому наш об’єкт 

перевести спочатку в криві Ctrl+Q) і робимо потрібного розміру і форми горбочок 

(рис.2), змінюємо градієнт на більш світлий чим у минулого (рис.3). 

 
2. Малюємо ще одне коло у вигляді овалу, зафарбовуємо білим 

кольором і прибираємо контур, застосовуємо Transparency Tool (Інтерактивна 

прозорість)  з  даними налаштуваннями: 

 
3. Потрібним шаром буде наше раніше відкладене коло, яке ми 

накладаємо наверх всіх інших, перед  тим зменшивши його в діаметрі і 

застосувавши до нього Transparency Tool Linear (Інтерактивна прозорість - 

Лінійно)  (рис.1,2). Зараз розфарбовуємо іграшку на свій смак, використовуючи 

фантазію. 

 

4. Прикрасив, робимо обтікання за допомогою лінзи, для цього 

малюємо ще одне коло рівне нашій іграшці, прибираємо контур, залишаємо без 

заливки, виділивши його застосовуємо наступні налаштування (рис.1) і 

накладаємо наверх наших шарів. 

 
5. Далі нам потрібні блікі, які будуть шаром наверх лінзи. Їх можна 

відображати по різному, щоб наблизитися до реалістичності скла. Необов’язково 

повторювати один в один як на малюнку. 

6. Зафарбовуємо їх білим кольором, прибираємо контур, застосовуємо 

Transparency Tool Uniform  з прозорістю 70%. Розташовуємо приблизно так, як 

показано на малиновій кульці (дана кульку для  прикладу, її малювати не 

потрібно). 

 



А зараз невелика деталь до іграшки.  

 
7. Малюємо прямокутник і скруглюємо кути інструментом Shape Tool 

(F10-"форма"). 

 
8. Малюємо ще один прямокутник, накладаємо його на непотрібну 

частину нашого округленого прямокутника і обрізаємо  командою Trim, виділив 

спочатку прямокутник  потім округлений прямокутник  із натиснутою  клавішею 

Shift. Прямокутник нам більше не потрібний, його можна видалити.  

 
9. Дублюємо отриману фігуру, щоб їх стало три, розташовуємо один до 

другого (рис.1) і крайні трохи зменшуємо по ширині (рис.2). 

10. Наступним кроком ми робимо градієнт для кожної утвореної фігури 

окремо (рис.3-5). Для нитки ми застосовуємо фігуру у вигляді краплі, що 

знаходиться у Basic Shapes 

 
Ялинкова прикраса готова. Можна застосувати ще багато різних 

аксесуарів, які прикрасять її ще більше.  

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Краплю» 
1. Спочатку намалюємо саму краплю. Продублюємо нашу краплю і 

зменшуємо її у розмірі: 

 

2. Велику краплю розфарбовуємо кольором C10 M0 Y0 K0 (без 

контуру), маленьку – кольором C100 M0 Y0 K0 (без контуру) і 

застосовуємо інструмент Interactive Blend Tool (Інтерактивне перетікання). 

 

3. Ось і виходить краплинка. Поки що вона необ’ємна, але ми зараз 

це виправимо. Беремо інструмент Freehand Tool "(F5-"свободная рука" 

) і малюємо таку фігуру: 

 

4. Дублюємо її, зменшуємо і трохи змінюємо форму: 

 

5. Тепер нижню фігуру розфарбуємо кольором C40 M0 Y0 K0 (без 

контуру), а верхню – білим (без контуру). Застосовуємо інструмент 

Interactive Blend Tool (Інтерактивне перетікання): 

 
6. Клацаємо на отриманій фігурі правою кнопкою миші і вибираємо 

пункт Break Blend Group Apart або (Ctrl + K) 

 

7. Не знімаючи виділення застосовуємо до  отриманої групи кривих 

інструмент Interactive Transparency Tool (Інтерактивна прозорість), 

встановлюємо наступні параметри Transparency Type: Uniform і Starting 

Transparency: 85 

 

8. Наступним кроком буде малювання бліків. Малюємо за 

допомогою Freehand Tool "(F5-"свободная рука" ) ось такий блік: 



 

9. А  зараз продублюємо його і зменшуємо, але не простим 

пропорційним зменшенням, а просто згинаючи границі: 

 

10.Розфарбовуємо нижній блік у колір C40 M0 Y0 K0 (без контуру), а  

верхній – у білий (без контуру), застосовуємо інструменти Interactive 

Transparency Tool і Interactive Blend Tool як було описано вище: 

 

 

11.Таким самим способом малюємо блік з іншої сторони краплі. 

 

12.І останній штрих: за допомогою Star Shapes додаємо блиску нашій 

краплі: 

 

Ось така виходить краплиночка! 

 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Прапор» 
1. Інструментом Сітка малюємо сітку, наприклад 8 рядків і 14 стовпчиків, 

розгруповуємо її та розфарбовуємо як дошку для шахів. 

 
2. За допомогою інструменту Інтерактивна оболонка робимо згини силуету 

нашого прапора. Для цього сітку потрібно попередньо згрупувати. 
3. Малюємо ще одну оболонку для прапора. 
4. Заливаємо новостворену оболонку градієнтом, робимо до неї 

прозорість. Накладаємо одне на одне.  

 
5. Майструємо для прапору паличку та фінішний прапор готовий! 

 

 
 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Кактус» 
1. Пензликом малюємо форму,  об’єднуємо в один об’єкт, 

розфарбовуємо і копіюємо декілька разів. 

 

 

 

 

2. Підставляємо один під одне  і обрізаємо тіні, розфарбовуємо в 
потрібний колір.  

3. Малюємо продовгуваті рисочки, а згодом колючку і множимо її 
під різними кутами і  розкладаємо по всій площі  кактуса. 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо ЛЕВА» 
1. Для початку ми малюємо гриву. Малюємо три зірки  з багатьма 

промінчиками, потім приводимо їх в криві  і надаємо потрібний нам 

вигляд. 

 
2. Розфарбовуємо гриву. Абриси рекомендуємо залишити  на 

середньому та крайньому  об’єктах. 

 

 
3. Тепер ми повинні намалювати око. Малюємо його за допомогою 

кривих Безье, як подано на малюнку. 

 



4.  Тепер розфарбовуємо око. Для блиску очей використовуємо 

Интерактивную прозрачность. 

 
5. Тепер ми маємо намалювати веселу посмішку і ніс нашого 

лева. Тут потрібно використовувати прості елементи, такі як еліпс. 

Переводимо їх в криві і редагуємо. 

 
6.  Розфарбовуємо посмішку. 

 
7. Після цього малюємо леву вухо. Це три об’єкти. Один трохи 

менший другого. Потім розфарбовуємо.  

 

 



8. Все ставимо на малюнку на свої місця. Левенятко  готове. 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо ПАПУГУ» 
1. Перший крок  –  Беремо інструмент  Прямоугольник, робимо 

його продовгуватим по горизонталі і вузьким.  Тепер малюємо 

вертикальний прямокутник і перетворюємо в криву. Беремо інструмент 

Форма і  робимо вигин. Копіюємо його п’ять разів.  Далі інструментом  

Безье малюємо тіло папуги. 

 
Потім голову: 

 
Потім дзьоба: 

 
2. Дзьоб зручно малювати інструментом  Безье, але можна і так:  

спочатку малюємо еліпс,  потім декілька допоміжних ліній і вкінці 

застосовуємо Интеллектуальную заливку. 

3. Малюємо очі. Це декілька еліпсів один на одному. Не забувайте 

про брови. Брови малюють за допомогою того ж самого Безье, але 

товщину абрису необхідно зробити товстішим,  а потім перевести абрис в 

об’єкт.  

 



4. Після цього малюємо пір’я на голові. Це зручно зробити за 

допомогою кривих Безье і Интеллектуальной заливки. 

 
5. Малюємо крило. Можна намалювати еліпс, а потім 

відредагувати. А можна одразу малювати за допомогою Безье. 

 

Домальовуємо хвіст: 

 
6. Розфарбовуємо. Можна скористатися екранними палітрами.  

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Сковорідку» 
Сковорідка 

Малюємо три великих кола, використовуючи інструмент Еліпс (F7) у 

сполученні з клавішою Shift, щоб коло вийшло рівним. 

1.1. Перше коло заливаємо градієнтом, як показано на малюнку.  

Контур залишаємо, як є чорним. 

 
1.2. Друге коло малюємо по розміру трохи менше першого, і 

заливаємо його, як показано на малюнку.  Потім виділяємо це коло і 

прибираємо контур. 

 
1.3. Малюємо третє коло,  заливаємо його, прибираємо контур: 

 
1.4. Застосовуємо  до другого і третього кіл  Інтерактивне перетікання. 

Ось, що вийшло: 

 
Ручка для сковорідки. 

2.1. Використовуємо інструмент Прямокутник через три точки. 

 
Малюємо прямокутник: 



 
2.2. Перетворюємо прямокутник в криві через контекстне меню або 

натиснувши Ctrl+Q. 

 
Перетворюємо лінії в криві: 

 
Змінюємо форму прямокутника за допомогою інструмента  Форма (F10)  

  
2.3. Малюємо ще один прямокутник на ручці, змінюючи його і 

заливаємо його градієнтом, як на малюнку: 

  

 
Яєчня. 

3.1. Всередині нашої сковорідки малюємо за допомогою 

інструмента  Свободная форма або Безье  дві фігури як подано на 

малюнку  

 
3.2. Прибираємо контур у фігур. Нижню заливаємо кольором сковорідки, 

а верхню світло-сірим кольором (10% чорний) і застосовуємо до них  

Интерактивное перетекание: 

 
Білок готовий. Переходимо до жовтка. 

3.3. Малюємо два кола: 

 
3.4.Нижнє заливаємо кольором білка (10% чорний), контур прибираємо. 

Верхнє коло заливаємо темно жовтим кольором,  контур прибираємо.  

(C:7 M:31 Y:96 K:0). Застосовуємо до них  Интерактивное перетекание: 



 
3.5. За допомогою інструментів  Эллипс, Форма і Прозрачность 

створюємо об’єм жовтку: 

 
3.6. Переносимо об’єм на жовток: 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Сніжинку» 
 

1. Малюємо прямокутник: 

 
2. За допомого інструменту Форма закруглюємо його кінці. 

 
3. Створюємо ще два таких самих прямокутника і розташовуємо так: 

 
4. Створюємо ще  фігури з прямокутника і розташовуємо все як на 

малюнку: 

 
5. Виділяємо всі об’єкти і натискаємо Сварить. 

 
Виходить наступне: 



 
6. Робимо контур сніжинки  1,411 мм, розфарбовуємо його і 

заливаємо сніжинку лінійною заливкою. 

 

 
7. Робимо блік. Малюємо коло або іншу фігуру і розташовуємо її так, 

щоб вона перекривала частину сніжинки. 

 
8. Виділяємо сніжинку і коло, натискаємо  Пересечение. 

 
9. Видаляємо коло і утворену при пересіканні фігуру заливаємо 

білим кольором і прибираємо в неї контур. 

 
10. Застосовуємо до даної фігури  Интерактивную прозрачность. 



 

 
11. Потім вибираємо просто сніжинку і застосовуємо інструмент  

Интерактивное выдавливание. 

 
12. Приймаємо такі  налаштування: 

 
13. Додаємо останній штрих.  В панелі  Формы звезд вибираємо зірку 

з чотирма кутами.  

 
14. Малюємо зірку, заливаємо її білим кольором, вибираємо 

інструмент Интерактивная тень і приймаємо такі налаштування: 

 

15.Розташовуємо зірочки різного розміру хаотично на поверхні 

сніжинки – сніжинка блистить на сонці. Ось що в нас вийшло: 

 



ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо циліндр» 
 

1. Малюємо еліпс. Із натиснутою Ctrl відводимо, в нашому випадку 

ліворуч, і не відпускаючи лівої кнопки миші натискаємо праву, біля 

курсору з’явиться «+». 

 

2. З правого будемо робити циліндр, для перетворимо його в 

криві. На еліпсі  з’являться 4 вузли. 

 

3. Використовуючи інструмент «Форма» натисненням правої 

кнопки миші перетворюємо сегмент в пряму. 

 

 

Те саме пророблюємо з нижнім. 

 

4. Додавши вузол на одній з утворених прямих, підтягуємо до  

лівого еліпса. 

 



5. Другий вузол тягнемо в другу  сторону 

 

6. Даємо заливку: круглому – коническую, циліндру – линейную. 

На Ваш смак! 

 



 

ПРАКТИЧНА РОБОТА  «Малюємо Повітряні кульки» 
Малюємо ось такі повітряні кульки: 

 

1. Для початку малюємо еліпс, залити кольором, зробити декілька 

зменшених копій.  Як тут: 

 

2. Застосовуємо Інтерактивне перетікання.  

І виходить ось так 

 

3. Видаляємо контур і кулька готова. 

 

4. Потім малюємо квадрат 

 

5. Перетворюємо в криві правою кнопкою миші і квадрат 

перетворюємо в таку веселу фігуру. 



 

6. Це як би скелет. Тому скелет малюють нерівним трикутником  

основного і чорного кольорів як тут: 

 

7. Далі все з’єднуємо: кульку, прямокутник і намальовану вище 

фігуру. Ось що виходить: 

 

8. Потім малюємо ниточку. Додаємо ще декілька кульок різного 

кольору,  і збираємо їх в букет!  

 


