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Лабораторна робота №14 
Побудова фігур в CorelDraw 

 
14.1. Мета роботи 
Освоїти принципи роботи з CorelDRAW. Вивчити  інтерфейс та 

призначення даного середовища. Набути навичок створення та 
редагування фігур у даному середовищі. 

 
14.2. Теоретичні відомості 

Робоче середовище й інтерфейс користувача 
Запуск CorelDRAW виконується стандартними для Windows 

способам за допомогою головного меню. Після запуску програми 
на екрані розкривається представлене на рис. 14.1 головне вікно 
CorelDRAW з основними елементами користувальницького 
інтерфейсу.  

 
Рис. 14.1. Робоче середовище користувача CorelDRAW 

 

Рядок меню Стандартна панель інструментів  
У лівій частині робочого простору розташований специфічний 

для продуктів фірми Corel елемент інтерфейсу - так звана панель 
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інструментів. Формально будучи просто однією із множини 
інструментальних панелей програми, фактично вона призначена 
для вибору робочого режиму й тому використовується частіше 
інших. Вибір режиму здійснюється клацанням мишею на одній із 
кнопок панелі інструментів - це називається вибором інструмента. 
З вибору інструментів починаються практично всі дії користувача з 
об'єктами зображення.  

Деякі кнопки інструментів постачені трикутником у нижньому 
правому куті. Це - покажчик, що насправді із кнопкою зв'язаний не 
один, а кілька інструментів. Щоб побачити їх всі, після виконання 
клацання варто затримати кнопку миші в натиснутому стані. 

У розташованій під рядком меню стандартної панелі 

інструментів розташовані елементи керування, що відповідають 
найбільше часто виконуваним командам: відкриттю, збереженню й 
закриттю файлів ілюстрацій, операціям із системним буфером 
обміну, режимам і масштабу перегляду ілюстрацій.  

Нижче стандартної панелі інструментів за замовчуванням 
розташовується панель атрибутів. Вона являє собою сукупність 
елементів керування, що відповідають керуючим параметрам 
виділеного об'єкта й стандартних операцій, які можна виконати над 
ним за допомогою обраного інструмента. Вміст панелі атрибутів 
постійно міняється. У версії CorelDRAW 13 вона є основним 
робочим інструментом користувача.  

Вздовж правої границі вікна розташована екранна палітра 

кольорів. Вона застосовується для завдання кольору заливання та 
обведення об'єктів ілюстрації.  

У нижнього краю вікна CorelDRAW перебуває рядок стану. У 
ньому в процесі роботи виводяться відомості про виділений об'єкт і 
багато допоміжної інформації про режим роботи програми.  

 
Створення нового документа 

За замовчуванням після запуску програми CorelDRAW завжди 
відкривається вікно документа. Якщо програма запускалася не 
клацанням на значку файлу, асоційованого з CorelDRAW, це буде 
новий документ. Якщо в процесі роботи буде потрібно створити ще 
один новий документ, виберіть команду New меню File (Файл) або 
просто клацніть кнопку New (Новий документ), розташовану на 
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лівому краю стандартної панелі інструментів. У результаті 
розкриється нове вікно документа CorelDRAW із чистою 
друкованою сторінкою.  

Зміна параметрів сторінки й одиниць виміру 
Після створення нового документа іноді потрібно змінити 

прийняті за замовчуванням розміри друкованої сторінки. Ця 
операція виконується за допомогою елементів панелі атрибутів, 
зовнішній вигляд якої для ситуації, коли на малюнку не виділено 
жодного об'єкта, представлений на рис. 14.2.  

 
Рис. 14.2. Панель атрибутів при відсутності виділених об'єктів 

 
Розмір друкованих сторінок документа вибирається за 

допомогою списку, що розкривається, Тип/Формат листа, 
розташованого в самій лівій позиції панелі атрибутів. Розмір 
друкованої сторінки не обов'язково повинен відповідати формату 
листа, на якому потім буде роздрукована ілюстрація. Досить, щоб 
він не перевищував розмірів листа.  

 
Складені елементи зображення 

Прямокутники  
На рис. 14.3 представлено кілька екземплярів об'єктів, що 

відносяться до класу прямокутників.  
Самий верхній із представлених об'єктів - "класичний" 

прямокутник. Саме так виглядають прямокутники відразу після 
створення. Другий (розташований нижче) об'єкт після створення 
був повернений на 45°. У третього об'єкта після створення були 
закруглені три із чотирьох кутів, а самий нижній з об'єктів після 
закруглення кута був ще підданий операції скосу. Як бачите, по 
зовнішньому вигляду далеко не завжди легко відрізнити 
прямокутник від інших об'єктів. Однак існує надійний спосіб - 
виділити підозрілий об'єкт клацанням миші й подивитися на рядок 
стану. Якщо там з'явиться повідомлення (Прямокутник на шарі 1) - 
це прямокутник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Рамкою виділення називається група з восьми маркерів 
(невеликих квадратів із чорним заливанням), що позначають на 
екрані габарити виділеного об'єкта або декількох об'єктів. У центрі 
рамки виділення перебуває маркер центра у вигляді косого 
хрестика. Елементи рамки виділення використовуються при 
перетвореннях об'єктів.  

 

Рис. 14.3. Екземпляри класу прямокутників 
 

На панелі атрибутів представлені елементи керування, що 
містять параметри моделі об'єкта (у цьому випадку - 
прямокутника), і кнопки, що дозволяють виконувати стандартні дії 
над об'єктами цього класу.  

• Координати, середини. Два поля, що містять точні 
значення координати середини прямокутника в поточній системі 
координат (звичайно пов'язаної з лівим нижнім кутом сторінки). 
Увівши в ці поля нові значення, можна перемістити прямокутник.  

• Висота й ширина. Значення в цих полях управляють 
геометричними розмірами прямокутника. Міняючи їх, можна 
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зробити прямокутник більше або менше. Строго говорячи, у цих 
полях вказуються не розміри об'єкта, а його габарити, тобто розміри 
рамки виділення для цього об'єкта. Відмінність полягає в тому, що 
сторони цієї рамки завжди паралельні осям координат. Тому, 
наприклад, для квадрата, поверненого на кут 45°, значення ширини 
й висоти будуть дорівнюють довжині його діагоналі.  

• Коефіцієнти, масштабування. У цих двох полях 
утримуються коефіцієнти лінійного розтягання або стиску об'єкта. 
Міняючи їх, можна виконувати відповідне перетворення об'єкта.  

• Блокування роздільного масштабування. Якщо ця кнопка 
натиснута, розтягання й стиск об'єкта уздовж однієї зі сторін буде 
привести до пропорційного розтягання й стиску уздовж другої 
сторони.  

• Кут повороту. У цьому полі втримується значення 
керуючого параметра операції повороту об'єкта  

• Коефіцієнти закруглення кутів. У цих полях утримуються 
значення, що характеризують відносні величини радіуса 
закруглення кожного з кутів прямокутника. Значення виражені у 
відсотках, за 100 % прийнята половина довжини короткої сторони 
прямокутника.  

• Блокування роздільного закруглення кутів. Якщо ця 
кнопка натиснута, зміна кожного із чотирьох коефіцієнтів 
закруглення приведе до автоматичної зміни інших коефіцієнтів на 
ту ж величину.  

 
Застосування клавіш-модифікаторів при побудові 

прямокутників 
Якщо будувати прямокутник, описаним раніше способом, але в 

процесі перетягування покажчика миші по діагоналі майбутнього 
об'єкта втримувати натиснутої клавішу CTRL, то при цьому абрис 
споруджуваного об'єкта незалежно від напрямку переміщення миші 
залишається строго квадратним. Це - найпростіший спосіб 
побудови квадратів в CorelDRAW.  

Перетягування покажчика миші із утриманням натиснутої 
клавіші SHIFT. При цьому, якщо усі раніше побудовані 
прямокутники розташовувалися так, що в точці початку 
перетягування покажчика миші виявлявся кут, то тепер там 
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виявився маркер середини. Цей прийом дуже зручний, коли 
заздалегідь задано, де повинен розташовуватися центр 
прямокутника.  

Обидва модифікатори можна використовувати спільно, тобто 
якщо при перетягуванні покажчика інструмента Прямокутник 
одночасно втримувати натиснутими клавіші CTRL і SHIFT, то буде 
побудований квадрат "від середини".  

 
Заокруглення кутів прямокутника  
Якщо вибрати в панелі інструментів інструмент Форма, 

перемістити його покажчик на кожен з розташованих у кутах 
прямокутника вузол і перетягнути його уздовж кожної зі сторін 
прямокутника, то в міру віддалення покажчика миші від кута 
прямокутника всі чотири кути починають закруглюватися, причому 
чим далі перетаскується покажчик, тим більше стає радіус 
заокруглення (рис. 14.4).  

 
Рис. 14.4. Заокруглення кутів прямокутника інструментом Shape (Форма) 
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Для заокруглення тільки одного з його кутів прямокутника 
необхідно навести покажчик інструмента Прямокутник на вузол, 
розташований у правому верхньому куті прямокутника, і перед 
початком перетягування вузла клацнути мишею.  

Після клацання скидається виділення всіх вузлів, крім того, на 
якому було виконано клацання. Тепер перетягування вузла 
приводить до заокруглення тільки виділеного кута прямокутника.  

Клацанням миші можна перевести на панелі атрибутів кнопку 
блокування роздільного заокруглення кутів у віджате положення. 
При введенні в ліве нижнє поле із групи коефіцієнтів заокруглення 
кутів значення 50° і клацання на будь-яке інше поле тої ж панелі, то 
закруглиться лівий нижній кут прямокутника.  

 
Еліпси  
Так само як клас об'єктів "Прямокутник" набагато ширше 

геометричного поняття "прямокутник", клас об'єктів "Еліпс" 
містить у собі об'єкти, з геометричної точки зору еліпсами не є, а 
саме сектори й дуги еліпсів, які виходять із еліпса прийомами, 
аналогічними закругленню кутів прямокутника.  

 
Рис. 14.5. Панель атрибутів для еліпсів 
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У геометрії розміри еліпса визначаються розмірами його 
півосей, в CorelDRAW - розмірами габаритного прямокутника (що 
збігає з рамкою виділення). Еліпс прив’язаний до  рамки виділення 
в тих місцях, де в неї розташовуються чотири середні маркери 
сторін (рис. 14.5). У побудованого еліпса є тільки один вузол.  

 
Еліпси, дуги й сектори  
Якщо вибрати в панелі інструментів інструмент Еліпс і протягти 

покажчик інструмента по діагоналі габаритної рамки майбутнього 
еліпса, то відбудеться зміна повідомлень у рядку стану й значень у 
панелі атрибутів у процесі перетягування й після відпускання 
кнопки миші на малюнку з'являється еліпс у рамці виділення.  

Клавіші-Модифікатори працюють із інструментом Еліпс точно 
так само, як з інструментом Прямокутник. Утримуючи 
натиснутою клавішу CTRL, можна побудувати не еліпс, а 
правильне коло, а клавіша SHIFT дозволяє будувати еліпс, 
розтягуючи його не від кута, а від середини габаритного 
прямокутника. При втриманні одночасно обох клавіш-
модифікаторів буде будуватися коло від центра.  

Якщо при побудові еліпса повторити описану в попередньому 
кроці послідовність дій, тільки цього разу переміщати вузол еліпса 
не всередині нього, а зовні, то в результаті буде побудована дуга 
еліпса, а не сектор.  

 
Багатокутники й зірки  
До класу об'єктів "Багатокутник" в CorelDRAW відносяться 

далеко не всі багатокутники геометричні - тільки правильні: опуклі 
й зірчасті (які частіше називають просто зірками).  

Так само як прямокутники й еліпси, багатокутники можуть бути 
модифіковані, змінюючись часом до невпізнанності, але 
залишаючись при цьому об'єктами того ж класу. Приклади 
багатокутників CorelDRAW наведені на рис. 14.6.  

Для побудови багатокутників, так само як для примітивів, в 
CorelDRAW передбачений спеціальний інструмент (рис. 14.6).  

На відміну від уже відомих прийомів побудови примітивів, при 
роботі з багатокутниками в переважній більшості випадків 
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доводиться працювати з елементами панелі атрибутів не після, а до 
побудови примітива за допомогою інструмента.  

Інші елементи керування - специфічні для об'єктів класу 
"Багатокутник".  

 
Рис. 14.6. Об'єкти, що належать до класу "Багатокутники" 

 
• Кількість вузлів базового багатокутника. Максимальне 

значення цього лічильника дорівнює 500. мінімальне - 3;  
• Зірка/Багатокутник. Ця кнопка включає й виключає 

режим побудови зірчастого багатокутника. Режим побудови зірки 
можна включити тільки для багатокутника з кількістю сторін не 
менш 5;  

• Загострення кутів багатокутника. Цей комбінований 
елемент керування доступний тільки при роботі із зірчастими 
багатокутниками із числом сторін не менш 7. Чим більше значення 
цього параметра, тим гостріше промені зірки.  
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Побудова й модифікація багатокутників  
Якщо вибрати інструмент Багатокутник клацнувши на панелі 

інструментів відповідну кнопку (див. вище), і на панелі атрибутів 
встановити число вузлів базового багатокутника рівним 10, то тепер 
за замовчуванням будуть будуватися десятикутники.  

Варто звернути увагу на вузли побудованого багатокутника. 
Разом з "захопленим" вузлом будуть переміщатися й всі інші 
додаткові вузли, розміщені в серединах сторін багатокутника. У 
результаті вийде фігура, схожа на метальну зброю ніндзя-сюрикен 
(рис. 14.7, у середині).  

Натискання клавіші CTRL при перетаскуванні вузлів 
багатокутника обмежує волю їхнього переміщення рухом по 
радіусах базового еліпса  

 
Рис. 14.7. Вихідний багатокутник і його модифікації, отримані 

перетягуванням вузлів інструментом Багатокутник 
 
При наведенні покажчика інструмента на основний вузол, 

розташований в одній з вершин багатокутника, і перетягуванні 
його, але вже не по радіусі, а за годинниковою стрілкою навколо 
центра, то в результаті промені загостряться ще більше й фігура 
втратить осьову симетрію, зберігши симетрію центральну. На 
рис. 14.8 (праворуч) видні покажчик інструмента Форма й вузли 
багатокутника в процесі перетягування. 

 
Спіралі 
В CorelDRAW представлені два види спіралей: симетричні (які в 

математиці називаються архімедовими) і логарифмічні. Для перших 
характерно те, що відстань між двома суміжними витками спіралі, 
вимірюється уздовж радіуса, проведеного з її центра, однаково для 
усієї спіралі. У логарифмічній спіралі ця відстань рівномірно 
збільшується пропорційно деякій константі - коефіцієнту 
розширення спіралі.  
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Коефіцієнт розширення спіралі виміряється у відсотках. 
Значення цього коефіцієнта, рівне 33,3 %. означає, що відстань між 
наступною парою суміжних витків на одну третину більша, ніж у 
попередній парі витків.  

На рис. 14.8 представлені три спіралі.  

 
Рис. 14.8. Шестивиткові спіралі: вгорі - симетрична, посередині та внизу - 

логарифмічні, з коефіцієнтом розширення відповідно 50 % і 100 % 
 
Сітка  
Кнопка цього інструмента розташована на панелі інструмента 

Багатокутник (див. рис. 14.6, 14.8). Зовнішній вигляд панелі 
атрибутів після вибору цього інструмента представлений на 
рис. 14.9 - він практично той же, що для інструмента Спіраль, але 
тепер у панелі доступні інші елементи керування.  
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Рис. 14.9. Панель атрибутів після вибору інструмента Діаграмна сітка й 

побудована їм сітка 
 

Сітка будується наступним способом: на панелі інструментів 
вибирається інструмент Діаграмна сітка, далі на панелі атрибутів 
задаються кількості рядків і стовпців майбутньої сітки, а потім 
покажчик інструмента перетаскується по діагоналі прямокутної 
області, що повинна зайняти сітка. Сітка завжди будується зі 
стовпцями рівної ширини й рядками однакової висоти.  

 
ПОБУДОВА ЛІНІЙ В CorelDRAW 

Модель кривої  
Інструменти, що дозволяють будувати лінії різних типів, зведені 

в CorelDRAW в одну панель, що розкривається, інструмент Вільна 
форма, представлений на рис. 14.10.  
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Рис. 14.10. Кнопки панелі, що розкривається, інструмента Вільна форма 

 
Лінії й інструменти  
Інструмент Вільна форма перетворить траєкторію переміщення 

миші в криву. При цьому вузли й сегменти лінії формуються 
автоматично відповідно до параметрів настроювання інструмента 
Freehand (Крива), міняти які без особливої потреби не тпотрібнот  

 
Лінії змінної ширини й інструмент Художнє оформлення 
За допомогою інструмента Художнє оформлення будуються 

складні об'єкти класу. Вибір режимів роботи інструмента Художнє 
оформлення виконується за допомогою панелі атрибутів, які після 
вибору на панелі інструментів набувають вигляду, що наведений на 
рис. 14.11.  

 
 

Рис. 14.11. Панель атрибутів для інструмента Художнє оформлення 
 

На панелі атрибутів розташовуються наступні елементи 
керування:  
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• Кнопки Заготовка, Кисть, Розпилювач, Каліграфія та З 
натисненням. За допомогою цих кнопок виконується перемикання 
режимів роботи інструмента.  

• Поле й повзунок Згладжування. Дозволяють регулювати 
частоту створення вузлів і, отже, ступінь гладкості керуючої лінії 
з'єднаного об'єкта при її побудові від руки.  

• Лічильник Ширина лінії. Містить значення, що визначає 
максимальну ширину підлеглого об'єкта при побудові суперлінії.  

• список, Що Розкривається, Схема заготовки. Дозволяє 
вибрати схему підлеглого об'єкта при роботі в режимі заготовки.  

Розглянемо режими роботи з інструментом Художнє 
оформлення і його особливості.  

 
Режим каліграфії  
Це найбільш простий і зрозумілий режим роботи інструмента 

Художнє оформлення, оскільки дії користувача в цьому режимі не 
відрізняються від його роботи з інструментом Крива. Її форма 
визначається формою керуючої лінії й характеристиками 
каліграфічного пера - шириною, що задається значенням 
лічильника ширини лінії, і нахилом, що задається значенням 
лічильника Нахил пера, що заміняє в режимі каліграфії схему 
заготовки в панелі атрибутів.  

 

 
 

Рис. 14.12. Панель атрибутів 
 

Каліграфічне перо заданої ширини встановлюється із заданим 
нахилом до обрію середньою точкою на початковий вузол керуючої 
лінії, а потім переміщається уздовж її зі збереженням нахилу. 
Підлеглий об'єкт являє собою замкнену криву, складену з 
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початкового й кінцевого положень пера та траєкторій, по яких 
переміщалися його краї.  

 
Рис. 14.13. Режим каліграфії 

 
На рисунку три рази представлений один складний об'єкт, 

побудований у режимі каліграфії. Ліворуч він виділений за 
допомогою інструмента Форма клацанням на осі об'єкта, 
посередині - за допомогою інструмента Покажчик, клацанням на 
краю об'єкта. Праворуч показаний вид об'єкта після заміни значення 
нахилу каліграфічного пера з 0° на 60°.  

 
Режим заготовки  
Користувач діє так само, як у режимі каліграфії, тільки замість 

нахилу каліграфічного пера вибирається заздалегідь підготовлена 
схема підлеглого об'єкта - список, що розкривається, із цими 
схемами з'являється в панелі атрибутів. У цьому випадку в процесі 
перетягування інструмента по траєкторії створюваної керуючої 
лінії покажчик інструмента виглядає як коло темного кольору з 
діаметром, рівним встановленій ширині суперлінії. Після 
відпускання кнопки миші будується й відображається підлеглий 
об'єкт (рис. 14.14).  
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Рис. 14.14. Лінії, побудовані інструментом Художнє 

оформлення в режимі заготовки 
 

Ліворуч - виділена керуюча крива; у центрі та праворуч - 
побудовані на базі цієї кривої по двох різних заготовках підлеглі 
об'єкти 

 
Режим кисті  
У цьому режимі підлеглий об'єкт не будується по керуючій лінії, 

а тільки деформується відповідно до її форми та заданої ширини 
суперлінії. Вихідним матеріалом для деформації служать мазки - 
зображення, збережені в спеціальному форматі .cmx у папці, у якій 
була встановлена програма CorelDRAW.  

 
Рис. 14.15. Елементи панелі атрибутів інструмента Художнє оформлення, 

специфічні для режиму кисті 
 

У комплект поставки CorelDRAW входить певна кількість 
стандартних мазків, і їхню колекцію можна розширювати, вносячи 
в неї будь-які (не тільки векторні, але й точкові) зображення. Після 
внесення зображення нового мазка в папку Список мазків кисті 
його спрощене зображення з'являється як нова альтернатива в 
списку, що розкривається, мазків на панелі атрибутів для режиму 
кисті (рис. 14.15). Кнопка видалення мазка дозволяє видалити зі 
списку мазків непотрібним елемент.  
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Режим розпилювача  
Цей режим роботи інструмента Художнє оформлення формує 

не один підлеглий об'єкт, а цілу групу, розміщаючи копії 
заздалегідь заданого зображення (шаблон розпилювача) уздовж 
керуючої лінії.  

 
Пристиковуюче вікно Художнє оформлення 
Для побудови й зміни суперліній можна користуватися не тільки 

панеллю атрибутів інструмента Художнє оформлення, але й 
однойменним пристиковуючим вікном (рис. 14.16). Для того щоб 
відобразити його на екрані, виберіть команду Ефекти – Художнє 
оформлення  

Кнопка блокування управляє режимом застосування схеми до 
обраного на зображенні лінії. Якщо кнопка натиснута, то відразу 
після вибору схеми в одному зі списків (клацанням миші на 
відповідній альтернативі) ця схема застосовується для побудови 
суперлінії. Якщо кнопка блокування віджата, для застосування 
схеми необхідно додатково клацнути кнопку Застосувати.  

 
Рис. 14.16. Пристиковуюче вікно Художнє оформлення і його елементи 
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В CorelDRAW редагування форми кривій виконується головним 
чином за рахунок впливу на її вузли інструментом Форма.  

 
Виділення вузлів  
Вузли виділяють тими ж прийомами, що і об'єкти, тільки 

активним інструментом при цьому повинен бути не Покажчик a 
Форма. Для того щоб виділити вузол, досить клацнути на ньому 
покажчиком інструмента. Для того щоб додати вузол до виділеного 
(або вивести вузол з виділення), це клацання варто виконати при 
натиснутій клавіші SHIFT.  

 
Перетягування напрямних точок вузла  
Після виділення вузла на екрані стають видимі напрямні точки, 

що визначають поводження обох суміжних з ним сегментів. Щоб 
змінити форму сегмента, не переміщаючи вузлів, досить 
перетягнути відповідні йому напрямні точки покажчиком 
інструмента Форма.  

 
Редагування вузлів  
Крім команд меню, редагування вузлів можливо за допомогою 

кнопок панелі атрибутів, що відповідає виділеному вузлу або 
декільком виділеним вузлам (рис. 14.17).  

 
Додавання й видалення вузлів  
Найчастіше для додання кривої бажаної форми потрібно 

розмістити на ній нові вузли. Найпростіший спосіб домогтися цього 
- виконати подвійне клацання покажчиком інструмента Форма на 
тій точці кривої, де повинен з'явитися новий вузол. Після 
подвійного клацання знову створений вузол виділяється, і можна 
призначити йому потрібний тип (точка перегину, згладжений або 
симетричний) за допомогою відповідних кнопок панелі атрибутів 
або команд контекстного меню.  

Перетягування й поворот вузлів  
До виділених інструментом Форма вузлів об'єкта можна 

застосовувати перетворення розтягання, стиску й повороту, раніше 
розглянуті стосовно до об'єктів у цілому 
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Замикання кривої.  
Для замикання кривої достатньо виділити всього лише один 

крайній вузол і клацнути кнопку Автозамикання.  
 

Рис. 14.17. Панель атрибутів для сукупності виділених вузлів кривої 
 

Вирівнювання вузлів  
Вирівнювання можливо тільки в тому випадку, коли виділено 

більше одного вузла, що належать кривій. Після виділення 
декількох вузлів клацніть кнопку Вирівняти вузли панелі 
атрибутів (див. рис. 14.18). 

У діалоговому вікні є три прапорці, керуючих режимами 
вирівнювання.  

• Вирівняти по горизонталі. При установці цього прапорця всі 
виділені вузли кривої переміщаються у вертикальному напрямку до 
сполучення з горизонтальною лінією, проведеною через вузол, 
виділений останнім.  

• Вирівняти по вертикалі. При установці цього прапорця всі 
виділені вузли кривої переміщаються в горизонтальному напрямку 
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до сполучення з вертикальною лінією, проведеною через вузол, 
виділений останнім.  

Рис. 14.18. Діалогове вікно вирівнювання 
 

• Вирівняти напрямні точки. Встановити цей прапорець 
можна тільки в тому випадку, коли виділені рівно два вузли кривої 
й одночасно встановлені два попередні прапорці. У результаті 
вирівнювання раніше виділений вузол переміщається до 
сполучення із другим вузлом, і його напрямні точки також 
переміщаються до сполучення з напрямними точками другого 
вузла.  

 
Побудова ліній інструментом Крива 
Ознайомитися з можливостями інструмента Крива, 

побудувавши за допомогою двох різних прийомів замкнуту криву, 
за формою бігову доріжку, що нагадує, стадіону - прямокутник, 
короткі сторони якого замінені на півколо.  

1. Почніть зі створення нового документа CorelDRAW і 
перейменувавши його першу сторінки в Крива.  

2. Виберіть у панелі інструмента Крива інструмент Вільна 
форма. Покажчик миші прийме форму, що відповідає обраному 
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інструменту (рис. 14.19, ліворуч). Натисніть кнопку миші й, 
перетягуючи покажчик, постарайтеся побудувати бажану замкнуту 
криву, починаючи із заокруглення. У момент наближення 
покажчика миші до точки, у якій починалася побудова кривої, 
покажчик інструмента змінить свою форму (рис.14.19, праворуч).  

 

 
Рис. 14.19. Форми покажчика інструмента Крива в процесі побудови 

лінії й у момент її замикання 
 

3. Зверніть увагу на рядок стану - там з'явилося повідомлення 
про те, що виділено об'єкт, що відноситься до класу кривих, і 
зазначено, скільки в ньому вийшло вузлів. На зображенні 
побудованої кривої ці вузли відображені, причому в якості 
початкового зазначений той, у якому крива замкнула.  

4. Тепер побудуємо ламану лінію, тобто лінію, що складається 
тільки із прямолінійних сегментів. У цьому випадку інструментом 
працюють трохи по-іншому. Покажчик інструмента переміщається 
в точку, де варто розмістити перший вузол, і виконується клацання 
мишею. Наступні клацання виконуються в місцях розташування 
наступних вузлів ламаної, і ці клацання повинні бути подвійними. У 
випадку виконання останнього клацання (одиночного) на 
початковому вузлі ламана стає замкнутою. Користуючись цим 
прийомом, побудуйте довільний трикутник і незамкнуту зубчасту 
лінію. Якщо втримувати CTRL натиснутої, то наступний 
прямолінійний сегмент буде нахилений до горизонталі під кутом, 
кратним 15°.  

 
Побудова ліній інструментом Крива Безьє 
Освоїмо прийоми роботи з інструментом Крива Безьє 
1. Почнемо побудову лінії з вузла, що передує лінійному 

сегменту. Встановіть покажчик у потрібну точку і натисніть кнопку 
миші. Не відпускаючи кнопку, перемістіть покажчик на деяку 
відстань вправо, так щоб стали видимі "витягнені" з вузла напрямні 
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точки. Для того, щоб дотична до наступного сегмента була строго 
горизонтальна, натисніть і утримуйте натиснутою клавішу-
модифікатор CTRL. Відпустіть кнопку миші, а потім і клавішу 
CTRL - перший вузол кривої побудований (рис. 14.20).  

 

 
Рис. 14.20. Побудова першого вузла лінії 

 
2. Перейти до побудови другого вузла. Оскільки він повинен 

розташовуватися на одній горизонталі з першим, перед 
переміщенням покажчика інструмента знову натисніть і утримуйте 
клавішу CTRL. Другий вузол будується точно так само, як перший 
(рис. 14.21).  

 
Рис. 14.21. Вид зображення після відпусканням кнопки миші після 

побудови другого вузла 
 

3. Третій вузол повинен розташовуватися строго під другим, 
тому по закінченню роботи із другим вузлом клавішу CTRL можна 
навіть не відпускати. Цього разу "витягати" напрямну точку з вузла 
треба не вправо, а вліво, не відпускаючи клавішу CTRL. Для того 
щоб закруглення вийшло симетричним, відстань від напрямної 
точки до вузла повинна бути приблизно такою ж, як у другого вузла 
(рис. 14.22).  

 

  
Рис.14.22. Вид зображення перед відпусканням кнопки миші після 

побудови третього вузла 
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14.3. Програма роботи 
14.3.1. Вивчити теоретичну частину.  
14.3.2. Виконати завдання, що відповідає номеру вашого 

варіанта, і продемонструвати його викладачу. 
 
 
14.4. Обладнання та програмне забезпечення 
14.4.1. Персональний комп’ютер з встановленою програмою 

CorelDRAW. 
 
14.5. Порядок виконання роботи і опрацювання результатів 
14.3.1. Побудувати плакат зі зразками.  
Вставте в документ сторінку альбомної орієнтації, назвіть її 

Плакат і побудуйте плакат у вигляді таблиці, рядки якої 
відповідають освоєним нами інструментам, а в осередках 
розташовуються зразки об'єктів, які можна з їхньою допомогою 
побудувати (рис. 14.23).  

Сітку для самої таблиці побудуйте за допомогою інструмента 
Діаграмна сітка на всю ширину сторінки, залишивши деяке місце 
вгорі під заголовок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

 
Рис. 14.23. Плакат зі зразками 

14.3.2. Побудувати за допомогою інструмента Крива Безьє 
замкнуту криву, що представляє собою рівносторонній трикутник  

14.3.3. Побудуйте на вільному місці сторінки квадрат і 
перетворіть його в замкнуту криву за допомогою кнопки панелі 
атрибутів (на ній зображена окружність із чотирма вузлами). На 
квадраті, що став замкнутою кривою, з'являться чотири вузли 
(рис. 14.24, а).  

 

 
а                        б                       в         г 

Рис. 14.24. Стиск і поворот виділених вузлів 
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Виберіть інструмент Форма і з його допомогою виділіть всі 
вузли колишнього квадрата, а потім подвойте їхню кількість, 
вставивши між ними нові вузли, - для цього досить клацнути 
кнопку зі знаком "плюс" на панелі атрибутів (рис. 14.24, б).  

Скасуєте виділення вузлів, клацнувши на вільному просторі 
сторінки, а потім виділите тільки нові вузли, розташовані в 
серединах сторін колишнього квадрата (клацаннями при натиснутій 
клавіші SHIFT). Клацанням кнопки розтягання вузлів на панелі 
атрибутів виведіть на екран навколо виділених вузлів рамку 
виділення з маркерами розтягання й стиску. Перетягніть кутовий 
маркер рамки виділення до центра при натиснутій клавіші SHIFT 
(Квадрат перетвориться в чотирипромінну зірку (рис. 14.24, в).  

Не скасовуючи виділення вузлів, клацніть кнопку повороту 
вузлів на панелі атрибутів. Тепер маркери рамки вибору 
дозволяють виконувати перетворення повороту й скосу для 
виділених вузлів. Перетягуючи кожен з кутових маркерів на 90° 
проти годинникової стрілки (при натиснутій клавіші CTRL), 
приведіть чотирипромінну зірку до виду, представленому на 
рис. 14.24, г.  

14.3.5. Одержати фігуру "Серце" двома способами  
а) З використанням кривих Вільна форма або Ламана лінія 
1. За допомогою інструмента Вільна форма намалювати 

фігуру, подібну зображеній на рис. 14.25 а.  
2. Одержати копію створеної кривої й застосувати до неї 

операцію дзеркального відбиття (рис 14.25 б).  

 
а             б 

Рис. 14.25. Заготовка для фігури "Серце" 
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3. Виділити обидві криві за допомогою інструмента 

Покажчик і за допомогою. команди З'єднати Oб’єданити їх в 
одну криву, що складається із двох фрагментів.  

4. Для з'єднання вузлів потрібно взяти інструмент Форма й за 
допомогою рамки виділення виділити два не з'єднаних вузли у 
верхній частині зображення й об'єднати вузли за допомогою кнопки 
Об'єднати два вузли на панелі властивостей, а потім у нижній 
частині  (рис. 14.26).  

 

      

 
 

Рис. 14.26. З'єднання верхніх вузлів.  Фігура "Серце", Остаточний 
результат. 

 
б) З використанням еліпса як заготовки 
1. Вибрати на панелі графіки інструмент Еліпс і, утримуючи 

натиснутою клавішу Ctrl, намалювати коло, після чого перетворити 
його в криву (команда Перетворити в криву контекстного меню). 
При цьому коло перетворюється в контур (форму), що містить 
чотири вузли: зверху, знизу, праворуч і ліворуч (рис. 14.27).  
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Рис. 14.27. Крива, отримана з овалу 

 
2. Виділити верхній і нижній вузли за допомогою інструмента 

Форма, нажати на верхній вузол і потягнути його донизу, потім на 
нижній. Намагайтеся орієнтуватися на результат, наведений на 
рис. 14.28.  

 

      

   
 

Рис. 14.28. Зміна форми овалу.  Зміна верхнього вузла. 
Остаточний результат 

 
3. Виділити верхній вузол і перемістити обидві керуючі точки 

донизу таким чином, щоб їхні дотичні були симетричні відносно 
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вузла й утворили букву V. При цьому застосувати до верхнього й 
нижнього вузла вузол з гострим вузлом з панелі атрибутів. 

4. Аналогічну процедуру виконувати для нижнього вузла, для 
того, щоб одержати фігуру, що нагадує серце  
 

14.6. Вимоги до звіту з лабораторної роботи 
14.6.1. Звіт з лабораторної роботи, що повинен містити: 

• титульний лист; 
• вихідні дані варіанта; 
• послідовність дій для виконання завдання; 
• результати виконання завдання. 
 

14.7. Контрольні запитання 
1. Опишіть інтерфейс середовища CorelDRAW. 
2. Означення та функції стандартної панелі інструментів у 
середовищі CorelDRAW. 
3. Що таке рамка виділення? 
4. Призначення інструменту форма. 
5. Яким чином можна побудувати сітку у середовищі 
CorelDRAW?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


