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ВСТУП
Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і
впровадження їх в нашій країні останні роки наклали певний відбиток на
розвиток особистості сучасної дитини. Могутній потік нової інформації,
реклами, застосування комп’ютерних технологій в телебаченні,
розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів
накладають великий вплив на виховання дитини і її сприйняття
навколишнього світу. Істотно змінюється і характер її улюбленої
практичної діяльності – гри, змінюються і його улюблені герої і
захоплення.
Починаючи вчитися в школі, дитина може відчути певний
дискомфорт. Не у всіх школах сьогодні ще є оснащені технологічні
класи, а застарілі учбові програми і методичні прийоми приводять до
істотного зниження мотивації навчання школярів, примушуючи
вдумливих педагогів шукати більш сучасні засоби і методи навчання.
Одним з таких засобів, що мають унікальні можливості і широко
поширені і апробовані в школах індустріально розвинутих держав, і є
комп’ютер.
Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона,
книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною
імітувати інші іграшки та різні ігри, сучасний комп’ютер разом з тим є
для дитини тим рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати
на його дії і запити, якого йому так деколи не вистачає. Терплячий
товариш і мудрий наставник, творець світів і персоналій, вершина
інтелектуальних досягнень людства, комп’ютер грає велику роль в
діяльності сучасних дітей і у формуванні їх психофізичних якостей та
розвитку особистості. Використання комп’ютерів в навчальній та
позаурочній діяльності школи виглядає дуже природним з погляду
дитини і є одним з ефективних способів підвищення мотивації і
індивідуалізації її навчання, розвитку творчих здібностей і створення
благополучного емоційного фону.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ В НАВЧАЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Діапазон використання комп’ютера в навчальному процесі дуже
великий: від тестування учнів, обліку їх знань до гри. Комп’ютер може
бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, а також його
використання при вивченні різних предметів. При цьому комп’ютер є
могутнім засобом підвищення ефективності навчання. Ще ніколи
вчителі не одержували такого могутнього засобу навчання.
Комп’ютер значно розширив можливості представлення
навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, сучасних
засобів відеотехніки дозволяє моделювати різні ситуації і середовища.
Комп’ютер дозволяє усилити мотивацію учня. Не тільки новизна
роботи з комп’ютером, яка сама по собі сприяє підвищенню інтересу до
навчання, але й можливість заохочення правильних рішень позитивно
позначається на мотивації.
Крім того, комп’ютер дозволяє повністю усунути одну з
найважливіших причин негативного відношення до навчання – неуспіх,
обумовлений нерозумінням, значними пропусками в знаннях.
Працюючи на комп’ютері, учень дістає можливість довести рішення
завдання до кінця, спираючись на необхідну допомогу. Одним з джерел
мотивації є цікавість. Можливості комп’ютера тут невичерпні, і дуже
важливо, щоб ця цікавість не стала превалюючим чинником, щоб вона
не затуляла навчальну мету.
Комп’ютер сприяє формуванню у учнів рефлексії своєї діяльності,
дозволяє учням наочно представити результат своїх дій.
Застосування комп’ютерної техніки робить урок привабливим і
по-справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання,
контроль і підведення підсумків проходять об’єктивно і своєчасно.
Багато педагогів вважають, що деяка адаптація школи до
комп’ютерного століття необхідна.
Суспільство зазнає швидкі і фундаментальні зміни в структурі і
областях діяльності. Корені багатьох змін криються в нових способах
створення, зберігання, передачі і використання інформації. Ми
знаходимося в стані переходу від індустріального століття до
інформаційного. Це означає, зокрема, що більше число людей все
частіше стикається з необхідністю обробки постійно зростаючого об’єму
інформації.
Комп’ютерні і комунікаційні технології виявляють собою цілком
очевидні прояви інформаційної революції. Тому стає зрозумілим той
пильний інтерес, який проявляють до комп’ютерної грамотності
педагоги, що займаються пошуками шляхів адаптації школи до
сучасного світу. Більше батьків, вчителів і учнів приходять до
переконання, що в результаті отриманих знань і придбаних навиків
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роботи на комп’ютері діти будуть краще підготовлені до життя в
сучасному світі.
Частина людей переконані в тому, що комп’ютер надає нові
можливості для творчого розвитку дітей і їх вчителів, дозволяє
звільнитися від нудного традиційного курсу навчання і розробити нові
ідей і засоби навчання, дає можливість вирішувати більш цікаві і складні
проблеми.
Ряд педагогів сумніваються в реальності досягнення мети
комп’ютерної грамотності в молодших класах. Деякі з них вважають, що
комп’ютери представляють не що інше, як ще один засіб відволікання
уваги дітей в класі. Інші наполягають на тому, що неможливо
підготувати вчителів до використання комп’ютерів на уроках і
компетентного навчання дітей комп’ютерної грамотності без серйозної
професійної підготовки їх в області обчислювальної техніки. Треті
виражають побоювання, що постійне використання комп’ютерів в школі
приведе до такого положення, коли ціле покоління людей не зможе
нормально працювати, якщо не буде поряд комп’ютера. Одним з
серйозних аргументів проти включення комп’ютерів в зміст шкільного
навчання є такий швидкий розвиток комп’ютерної техніки, що програма,
що навіть постійно поновлюється, хронічно відставатиме від нього.
Ще більш серйозним запереченням є та обставина, що діти
набагато менше спілкуватимуться один з одним, оскільки значну
частину часу вони проводитимуть за комп’ютером. В зв’язку з цим
виражається побоювання, що діти, звиклі до спілкування з
комп’ютерами, надаватимуть більш високу перевагу таким формам
спілкування, яким властива точність і чіткість, а не інтуїція або
неоднозначність, які необхідні для мистецтва і гуманітарних видів
діяльності.
Філософія, полягає в тому, що у школи немає іншого вибору,
окрім як адаптація її до інформаційного століття. Ознайомлення з
комп’ютерною технікою є тільки частиною такої адаптації. Основна ж
мета адаптації в тому, що дітей необхідно навчити обробляти
інформацію, вирішувати задачі, спілкуватися з людьми і розуміти суть
змін, необхідних в суспільстві.
Якщо комп’ютери володіють тими могутніми інтелектуальними
якостями, які їм приписуються, то ними можна цілком скористатися для
досягнення і цієї мети. Мета комп’ютеризації навчання і зміст
навчально-освітньої діяльності в школі повинна бути інтегрованою.
Така інтеграція не може бути завершена протягом одного року або
стати результатом реалізації якогось проекту або перегляду програми
курсу навчання. Навпаки, це процес, у якого немає кінця. Він містить
сукупність загальної мети комп’ютеризації навчального процесу,
реалізація якого можлива в результаті спільної роботи адміністрації,
вчителів і педагогів, що спеціалізуються на розробці програм навчання.
Реалізація цієї мети варіюватиметься від школи до школи, від одного
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шкільного предмету до іншого, від вчителя до вчителя, від одного року
навчання до іншого. Але важливо відзначити, що всі ці варіації
відбуватимуться в рамках загальної мети, що розглядається в певній
послідовності, що дозволить кожному учню з року в рік поповнювати
свої знання і формувати нові практичні навики роботи на комп’ютерах
на основі раніше придбаного досвіду. Основні методи і підходи до
вирішення завдань і соціальні аспекти комп’ютеризації поступово
ускладнюватимуться і обговорюватимуться різними способами
протягом всього циклу навчання. В такій ситуації комп’ютер стане
засобом розповсюдження і обміну інформації між учнями і вчителями.
Якщо ж комп’ютерна діяльність на уроці орієнтована на підтримку
традиційного курсу навчання, то в цьому випадку вона не тільки не
відволікатиме дітей від шкільного предмету, а швидше сприяти розвитку
у дитини підвищеного інтересу до нього. У тому випадку, коли основна
увага надається принципам обробки інформації, а не технічній тонкості
пристрою комп’ютера, ризик створення таких навчальних курсів, які
безнадійно застарівають ще до того, як по них починають навчати дітей,
буде меншою.
В порівнянні з минулим у наш час користуватися комп’ютером
стало набагато простіше, для них характерне “дружнє по відношенню до
користувача програмне забезпечення” з простим меню
і легко
виконуваними інструкціями, а інформація представляється за
допомогою чітких графічних зображень і звукових ефектів. Щоб
примусити комп’ютер робити те, що ви хочете, тепер зовсім
необов’язково володіти програмуванням. Нас всюди оточує нова
техніка, і для сучасних дітей комп’ютер сьогодні не складний.
Звичайно, існують основи, які
повинні знати діти, що
користуються комп’ютером. Вони повинні навчитися зберігати файли,
знати клавіатуру, знать правила поводження з дисками і т.д.
Для розробки нового високоякісного програмного забезпечення
абсолютно необхідна тісна співпраця кваліфікованих фахівців по
програмному забезпеченню і досвідчених педагогів.
Спеціально виділяються заняття по мистецтву, в яких можуть бути
використані різні графічні програми, оскільки застосування комп’ютерів
в цій області викликало б неприпустиме обмеження дитячої
безпосередності і творчого потенціалу: сучасні програмні продукти
значно поступаються творчим можливостям дітей.

7

КОМП’ЮТЕРНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Пізнавальна діяльність розвиває пізнавальні процеси, логічне
мислення, увагу, пам’ять, мову, уяву, підтримує інтерес до навчання. Всі
ці процеси взаємозв’язані.
Активізувати увагу учня, зацікавити в правильному створінні
зображення
допомагає
вчителю
використання
спеціальних
комп’ютерних програм з образотворчого мистецтва.
Головним в навчанні є не комп’ютер, а орієнтація на розвиток
пізнавальних процесів, самостійність у виконанні творчих робіт. В
цьому процесі головне, що кожна дитина може виразити себе, розкрити
свої можливості.
Ці програми навчання направлені на розвиток різних пізнавальних
здібностей дітей. Складність визначається тим, що, з одного боку,
необхідно прагнути розвитку творчих здібностей дітей, а з іншою давати
їм знання про світ сучасних комп’ютерів в захоплюючій, цікавій формі.
Основна мета цих занять – навчити людину, що росте, самостійно
мислити, розвивати фантазію і практично втілювати свої ідеї за
допомогою комп’ютера. Найприроднішим, доступним і цікавим
практично всім дітям в навчанні є процес малювання. Думка сучасних
вчених: робота пальцями розвиває мову. В малюнку розповідати значно
простіше. Малюючи, дитина відображає і упорядковує свої знання про
світ. Усвідомлює себе в ньому. Заздалегідь зобразивши подію, йому
легше розказати про нього. От чому, на думку фахівців, малювати так
само необхідно, як і розмовляти.
Тому загальне знайомство з комп’ютерами, починається з
малювання на екрані дисплея. Знайомство з графічним редактором – це
не тільки малювання, але й пізнання форми різних геометричних фігур,
їх взаємного сполучення, компонування, а також розвиток просторового
і конструкторського мислення.
Функціональні можливості в навчанні пізнавальної діяльності:
• озброює знаннями, уміннями, навичками;
• сприяє вихованню світогляду, етичних, естетичних якостей
учнів;
• розвиває їх пізнавальні сили, особисту освіту, активність,
самостійність, пізнавальний інтерес;
• виявляє і реалізує потенційні можливості учнів;
• залучає до пошукової і творчої діяльності.
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Гра:
•
•
•
•
•

сприяє розвитку пізнавальних сил учнів;
стимулює творчі процеси їх діяльності;
сприяє розрядці напруженості;
знімає стомлення;
створює благополучну атмосферу навчальної діяльності,
відстежує учбову діяльність;
• сприяє розвитку інтересу до навчання;
Художня діяльність:
• сприяє естетичному вихованню і освоєнню дійсності;
• розвиває художній кругозір;
• формує ціннісні орієнтації в області мистецтва;
• виявляє і розвиває творчі здібності учнів.
Діти з цікавістю працюють за комп’ютерами. Їх привертають
динаміка, яскравість різноманітність сюжетів. Такі заняття виробляють
посидючість, уважність, акуратність. Як наслідок підвищується
ефективність навчання.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА УРОКАХ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Розвиток пізнавальних інтересів, формування інтересів, потреб
особистості школяра здійснюється різними засобами, у тому числі і
засобами образотворчого мистецтва.
Уміння грамотно організувати роботу на уроці, створити умови
невимушеності і зацікавленості у всіх учнів дозволяє вчителю
використовувати додаткові можливості комп’ютера для розвитку
художніх здібностей кожної дитини. Така організація занять допомагає в
більш короткий час пригадати і закріпити ті образотворчі прийоми, які
вже відомі учням, повніше забезпечити оволодіння основ предмету.
Успіх тут може бути забезпечений лише тоді, коли учні разом з
самостійною образотворчою діяльністю підготовлені до сприйняття
картин, малюнків, скульптур, творів архітектури і декоративноприкладного мистецтва.
Застосування комп’ютерів на уроках образотворчого мистецтва
створює емоційний настрій, це, у свою чергу, позитивно позначається на
розвитку художньої творчості. Вивчаючи жанри живопису, і знайомлячи
дітей з назвою того чи іншого технічного прийому, з новим художнім
матеріалом, термінами використовується комп’ютер. Це викликає
великий інтерес у дітей до термінів або поняття, що вивчається,
підвищує увагу і в той же час є повторенням відомих раніше назв
матеріалів і інструментів, термінів, що використовуються художником.
Особливо важливо застосування комп’ютерів після тривалого
пояснення нового матеріалу або багаточисельного повторення способу
зображення, щоб зняти у дитини втомленість. З цією метою можна
використовувати ігрові програми, де, наприклад, дітям пропонується
розкласти в певній послідовності репродукції картин із зображенням
різних пір року, розкласти їх по жанрах, об’єднати предмети
декоративно-прикладного мистецтва в групи по видах або скласти
орнамент з окремих різних пропонованих елементів.
Включення ігрових моментів може бути використано і для
закріплення вивченого матеріалу, узагальнення та при показі основних
прийомів роботи.
Використання різних форм і прийомів роботи на уроці
образотворчого мистецтва дозволяє дитині активно включатися в
творчий процес, розвивати уяву і фантазію, допомагає бачити нове його
вирішення в тій або іншій техніці, збагатити первинний задум, і
результат образотворчої діяльності набуває велику виразність.
Органічне включення в хід заняття комп’ютерів, окремі прийоми роботи
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в різній техніці створюють необхідні умови для розвитку у дітей
творчих здібностей на уроках образотворчого мистецтва.
Комп’ютер природно вписується в життя школи і є ще одним
ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно
урізноманітити процес навчання. Кожен урок викликає у дітей
емоційний підйом, навіть відстаючі учні охоче працюють з
комп’ютером, а невдалий хід гри внаслідок пропусків в знаннях
спонукає частину з них звертатися за допомогою до вчителя або
самостійно добувати знання. З іншого боку, цей метод навчання дуже
привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і
знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і
методи навчання. Це велика область для прояву творчих здібностей для
багатьох: вчителів, методистів, психологів, всіх, хто хоче і вміє
працювати, може зрозуміти сьогоднішніх дітей, їх запити і інтереси, хто
їх любить і віддає їм себе.
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ГРАФІЧНІ РЕДАКТОРИ І НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ УРОКІВ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Як відомо, сучасні графічні редактори для різних комп’ютерів з
різними графічними системами володіють великими можливостями в
створенні і редагуванні зображень звичайно передбачається вибір
графічних інструментів, встановлення їх розмірів, вибір колірної гамми,
стирання помилково проведених ліній і виконаних малюнків і т.д.
Разом з тим вивчення таких редакторів як „PAINT” інколи
ускладнюється через засвоєння великого числа операційних дій. Тому
доцільно на початковому етапі пропонувати учням більш прості
редактори, які моделюють лише окремі функціональні можливості
“професійних редакторів”. В них операційні навички не повинні
обмежувати діяльність, пов’язану з побудовою зображень.
Пропонований графічний редактор „Corel Xara” побудований саме
за цим принципом. Як показує проведений експеримент, освоєння
учнями 5 класу режимів його роботи відбувається за дуже короткий час.
Це дозволяє дуже швидко включати школярів в роботу по виконанню
різних малюнків.
Даний графічний редактор дозволяє розвивати формулювання
положення про оперування учнями понять “об’єкт”, “ім’я”, “значення”.
Наприклад, можна, пропонуючи учням реальні об’єкти (іграшкові
автомобілі, будиночки і т.п.), навчати їх створенню (конструюванню)
зображення на екрані дисплея, потім запам’ятовуванню зображень під
деяким ім’ям.
Крім того, включення редактора „Corel Xara” в навчальну
діяльність дозволить природним чином знайомити учнів з різними
геометричними фігурами і операціями з ними.
Важливе значення має методика навчання роботі з графічним
редактором „Corel Xara”. Спочатку учням розказується про режими
роботи, пропонується випробувати деякі режими (наприклад, вибір
олівця, зміна його кольору, зміна кольору фону зображення), потім
пропонується виконати конкретне завдання за зразком. Після цього
обговорюються режими запам’ятовування і виклику виконаних
малюнків.
Програма дозволяє малювати і конструювати малюнки на екрані
дисплея, зберігати отримані зображення. Як “олівець” можуть виступати
різні фігури: крапки, круги, півкола, трикутники, гумки.
З великим бажанням діти працюють на уроках по створенню
аплікації в програмі „Corel Xara”. Симетрія, ритм викликає у них
бажання відтворити побачене. Але навіть на самому початковому етапі
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треба ставити перед дитиною умови виконання завдання не
копіюванням зразка, а його видозміною. На заняттях виготовлення
аплікації діти навчаються планувати свою роботу, намічати
послідовність виконання операцій, спілкуватися один з одним, що
стимулює розвиток їх творчості.
Мотиви орнаменту – це складні побудови, що складаються з
комбінацій простих (первинних узорів). До таких первинних узорів
відносяться:
• крапка, мало значуща сама по собі, але даюча ефект при її
доречному розташуванні і повторенні;
• лінія або стрічка, що застосовується для розмежування певних
мотивів орнаменту;
• зигзаг (ламана лінія);
• багатокутник (трикутник, квадрат, ромб і ін.)
• всілякі хрести і свастики;
• круг, півколо, дуга і ін.
Графічний орнамент розвертається на двовимірній картинній
площині. Отже, графічний редактор „Corel Xara” є дуже зручним
інструментарієм для побудови орнаментів.
Надалі можна урізноманітити діяльність учнів: пропонувати для
копіювання різні прості і складні малюнки, потім проводити побудову
малюнків реальних об’єктів в графічній програмі „Corel Bryce”.
Редактор дозволяє виконувати зображення по пропонованому малюнку,
а також по своєму задуму. Вже на початковому етапі навчання можна
проводити роботу, що має практичну значущість та швидкий результат.
Творче завдання “Намалюй найкрасивіше і найпривабливіше”
дозволяє виявити розуміння дітьми краси. Завдання типу “Фантастичний
краєвид” або “Місто майбутнього” сприяє не тільки художньому
розвитку дітей, але й їх творчій фантазії, просторовому мисленню.
Можливі і інші завдання, програма дасть широкий простір
фантазії. Вибір конкретної фігури проводиться за допомогою
покажчика-стрілки. Як тільки фігура приведена на відведене їй місце, за
допомогою направляючих точок можна змінити розмір і форму
предмета. Робота з іншими фігурами здійснюється аналогічно.
Для використання ігрових розвиваючих комп’ютерних засобів при
навчанні молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
викладачами та учнями Кременчуцького педагогічного училища ім.
Макаренка розроблено і успішно застосовується в деяких школах –
методичний комплекс “Образотворче мистецтво”. Його перша версія
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призначена для застосування в 1 класі і рекомендована до використання
в початковій школі.
Основа комплексу – повчальні і розвиваючі комп’ютерні вправи,
що служать для засвоєння і закріплення навчальної програми з
образотворчого мистецтва.
Даний комплекс є ігровим середовищем на екрані комп’ютера, що
нагадує мультфільм. В цьому середовищі дитина може виконувати певні
практичні дії, відповідно до поставлених перед нею завдань,
використовуючи свої здібності, навички та знання. Ігрове комп’ютерне
середовище, поєднуючись з конкретною навчальною задачею, дозволяє
дитині засвоювати матеріал ніби непомітно для себе, і при цьому, що
дуже важливо, використовувати його в своїй улюбленій практичній
діяльності, дозволяє учню швидко засвоїти роботу на комп’ютері.
Заняття комплексу можуть проводитися як з участю одного учня,
так і з участю двох, а також слугувати при вивченні нового або
закріпленні вивченого матеріалу для групи учнів. Завдяки високій
швидкості введення інформації навчання може проходити в
інтенсивному режимі, а різні звукові і графічні ефекти не тільки
викликають емоційний підйом, але і дозволяють зняти напругу і
розслабитися.
Навчальний комплекс включає 7 тематичних занять: „Барви
природи та палітра художника”, „Матеріали та інструменти художника”,
„Хроматичні та ахроматичні кольори”, „Розбіл кольору”, „Теплі
кольори”, „Холодні кольори”, „Декоративний розпис”. В комплексі – 3
навчально-розвивальні гри, направлених на розвиток техніки роботи з
маніпулятором “Миша”, реакції, уваги і зорової пам’яті, комбінованого
мислення, аналітичних і творчих здібностей: „Мозаїка” (2 варіанти),
„Розмальовка”, „Петриківський розпис”. Також міститься фотоальбом
„Пори року” та підбірка електронних репродукцій художників:
Айвазовського І., Крамського І., Куїнджі А., Левітана І., Полєнова В.,
Пєрова В., Рєпіна І., Білокур К.
Характерною особливістю комплексу є можливість гнучкого
використання більшості з його завдань для вивчення різних навчальних
тем шляхом заміни їх дидактичного матеріалу.
Вчителю у використанні комплексу відводиться дуже важлива
роль. Він підбирає теми до уроку, дидактичний матеріал і індивідуальні
завдання, допомагає учням в процесі роботи за комп’ютером, оцінює їх
знання і розвиток. Інтеграція звичайного уроку з комп’ютером дозволяє
йому перекласти частину своєї роботи на комп’ютер, роблячи при цьому
процес навчання більш цікавим і інтенсивним. При цьому комп’ютер не
замінює вчителя, а тільки доповнює його. Підбір комп’ютерних ігор та
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вправ залежить перш за все від поточного навчального матеріалу і рівня
підготовки учнів. Тут комплекс надає повну свободу творчо
працюючому вчителю і дозволяє використовувати його з різними
учбовими програмами і методичними посібниками.
В умовах поточного розкладу роботи комп’ютерного класу поділи
клас на 2-3 групи, щоб діти могли працювати на комп’ютерах
індивідуально або хоча б по двоє. При такому способі діти виконують
завдання, здобуваючи на уроках знання, розвиваючи свої уміння і
навички, які потім вони використовують на практиці, в художній
діяльності на уроках образотворчого мистецтва. Теми завдань і
дидактичний матеріал можуть вибиратися як з метою вивчення нового
матеріалу, закріплення або повторення, так і для контролю знань. За
рахунок зміни завдань та їх невеликої тривалості (10-15 хв) у дітей
зберігається достатньо стійкий інтерес і працездатність на уроці.
Зараз підготувалася до випуску друга частина комплексу,
призначена для учнів 2 класу; і йде розробка для 3 класу. При цьому
враховано накопичений досвід і психологічні особливості дітей даного
віку.
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ВИСНОВОК
Роблячи висновок з уроків образотворчого мистецтва із
застосування комп’ютера можна сказати, що це дуже ефективно
допомагає в розвитку пізнавального процесу школярів.
Всі діти працюють дуже захоплено, дисципліна на уроці відмінна,
діти дуже уважні. Їм дуже подобається працювати на комп’ютері,
швидко вирішувалися поставлені перед ними задачі.
Роботи дітей дуже різноманітні, кожний по-своєму побачив і
представив картину заданого завдання, яку потім і зобразив в своєму
альбомі. З цих робіт можна зробити висновок, як комп’ютер допомагає
розвивати фантазію, уяву у дітей, наскільки вони цікаві і барвисті. Всі
роботи дітей були закінчені.
Всі діти, включаючи і найслабших, не боялися помилитися,
працювали з цікавістю. Учні швидко запам’ятовували назву і функції
різних клавіш комп’ютера, і користувалися ними вільно. Діти були дуже
активні, пропонували різні вирішення завдань, пробували практично
побачити результат.
Уроки образотворчого мистецтва містять в собі невичерпні
можливості для всебічного розвитку особистості школяра.
Зустріч з мистецтвом на кожному уроці, навчання дітей баченню
прекрасного в житті і мистецтві, активна творча діяльність кожного з
учнів, загальна радість за зроблене на уроці – ось головні відмітні ознаки
навчального процесу на уроках образотворчого мистецтва.
Уроки образотворчого мистецтва не можуть бути нудними,
нецікавими для дітей, а застосування комп’ютерної техніки ще більше
розвиває пізнавальний інтерес дітей до цього уроку.
Застосування комп’ютера на уроках образотворчого мистецтва –
ефективний метод в розвитку пізнавальних процесів. Цей засіб
допоможе зробити шкільне викладання більш ефективним.
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конструювання
2. Практичні матеріали при вивченні графічного редактора Adobe
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практичні

заняття

при

вивченні

Adobe

Photoshop
• Пропоновані творчі завдання для самостійної роботи
• Практичні матеріали для уроків комп’ютерної графіки в
програмі Adobe Photoshop
• Пропоновані контрольні запитання при вивченні Adobe
Photoshop
Висновок
Бібліографія
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ВСТУП
Сучасний
етап
розвитку
суспільства
настільки
“заінформатизований”, що вимагає від закладів освіти реформування в
освітній сфері, розширення тематики пропонованої учням інформації.
Без впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес
якісних показників у навчанні сьогодні неможливо досягти.
Комп’ютеризація навчального закладу повинна здійснюватися в
таких напрямках: впровадження комп’ютерних технологій в навчальний
процес, в управління учбовим закладом, а також підвищення
комп’ютерної грамотності вчителів. Сучасне інформатизоване
суспільство вимагає від школи підготовку учнів, що орієнтовані на
використання нових інформаційних технологій у своїй діяльності та
навчанні. Не є виключенням і гуманітарні предмети, зокрема
образотворче мистецтво.
Актуальність даної розробки зумовлена недостатністю методик
використання сучасних інформаційних технологій при вивченні курсу
комп’ютерної графіки, що є серйозною перешкодою на шляху
формування інформаційної культури учнів. Специфіка методики
вивчення курсу „Комп’ютерна графіка” на уроках образотворчого
мистецтва в художніх школах значно відрізняється від аналогічної
методики для учнів фізико-математичного або технічного профілю.
Ступінь дослідження — в навчальних закладах існує потреба в
спеціалізованих курсах з комп’ютерної графіки, зокрема, для учнів
гуманітарно-естетичного
профілю.
Практична
відсутність
структурованого послідовного методичного забезпечення для навчання
технологіям роботи з графічними пакетами на достатньому рівні на
уроках образотворчого мистецтва визначила напрямок даної розробки.
Мета даної розробки — створення методичного забезпечення з
курсу „Комп’ютерна графіка”, яке б дозволило досягти наступних цілей:
– формування в учнів основних понять комп’ютерної графіки;
– формування в учнів умінь використовувати потенціал графічного
редактору AdobePhotoshop;
– оволодіння учнями засобами та технологіями обробки графічної
інформації.
Сутність роботи полягає у створенні методичного забезпечення з
курсу „Комп’ютерна графіка” — лекцій, практичних та самостійних
робіт.
У рамках поставленої мети та цілей виконана робота зі створення
елементів методичної системи з курсу „Комп’ютерна графіка” з високою
теоретичною та практичною орієнтацію на формування інформаційної
культури школярів.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
В ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ
Розвиток та виховання здібних і талановитих дітей відповідає
потребі формування творчого потенціала демократичного суспільства,
забезпечує можливість інтенсивного соціального та науково-технічного
прогресу, подальшого розвитку науки та культури, всіх галузей
виробництва й суспільного життя.
Майбутнє держави, надії на покращення умов життя та новий
рівень розвитку суспільних відносин пов’язані саме з творчомислячими
молодими людьми, які повинні прийти в усі сфери виробництва.
Водночас без пристрасті до творчості людина не зможе
сьогодні продвинутися в області навіть самих вузьких і суто технічних
знань. Творчі здібності нині все більше цінуються в усіх галузях життя.
Тому створення умов для розвитку творчих здібностей особистості, —
одне з найважливіших завдань сучасної освіти.
Використовуючи різні методи навчання, у тому числі метод
проектів та ігрові методи, можна систематично, цілеспрямовано
розвивати у дітей рухливість і гнучкість мислення, вчити їх міркувати,
не зубрити, а мислити, самим робити висновки, знаходити нові
оригінальні підходи, докази і т.д.
Велике значення для розвитку творчих здібностей дитини має
рівень розвитку уваги, пам’яті, уяви. Саме ці якості, за даними
психологів, є основою розвитку продуктивного мислення, творчих
здібностей учнів і підвищують творчо-пошукову активність.
Одним із основних критеріїв творчості є також оригінальність
мислення — здатність давати відповіді, що далеко відхиляються від
звичайних. Оригінальність виражає ступінь несхожості, нестандартності,
несподіваності пропонованого рішення серед інших стандартних рішень.
Оригінальність народжується з подолання “правильного”, очевидного,
загальноприйнятого.
Іншими якостями творчого мислення вважаються гнучкість,
швидкість, глибина мислення (відсутність скутості, стереотипності),
рухливість.
Всі ці якості характеризують творчу особистість.
Однією зі сфер, де на ранніх стадіях життя виявляється творча
активність дітей, є образотворче мистецтво. Як відомо, всі діти
малюють. Малювання є основним засобом вираження себе у ранньому
віці. Полюбляють діти і конструювати. Тому, на нашу думку, цілком
природним є залучення дітей до опанування та використання сучасних
графічних систем і електронних конструкторів, що дають фактично
невичерпні можливості створення малюнків та композицій.
Створення малюнку в сучасній графічній системі значно
відрізняється від традиційного малювання. Хіба що малювання “від
руки” в растровому графічному редакторі нагадує малювання на папері.
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Як тільки дитина опанувала комп’ютерні знаряддя малювання (шаблони,
форми тощо), та навчилась тиражувати фрагменти малюнка
(копіювання/вставляння) з використанням трансформації, вона вже не
відмовиться від використання цих можливостей. Тому з певними
застереженнями, можна вважати процес створення зображення в
графічному середовищі конструюванням.
Широкі можливості для графічного конструювання та
моделювання надають і сучасні мультимедійні середовища. Поєднуючи
різні види інформації (текст, малюнок, звук, анімація), мультимедійні
системи дозволяють вільно пересуватися з одного семантичного рівня
знань на інший, встановлювати власні мисленеві зв’язки між подіями,
явищами тощо, моделювати явища та події з відмінними від реальних
характеристиками та результатами.
Робота в таких середовищах, з одного боку, сприяє опануванню
сучасними технологіями для розв’язання
практичних задач,
формуванню системно-інформаційної картини світу, системного та
об’єктно-орієнтованого мислення, пізнавальної активності та творчих
компонентів мислення. З іншого боку, це сприяє формуванню стійкого
інтересу до навчання, що є необхідною умовою практичної реалізації
особистістно-орієнтованого навчання.
Основною формою діяльності користувача в сучасному
мультимедійному середовищі також є конструювання.
Конструювання — найважливіша
діяльність людини і нам
здається, що її роль у процесі розвитку творчої та пізнавальної
активності дитини має бути значно більшою. Особливо, якщо врахувати,
що поняття конструювання можна узагальнити, включивши до нього,
наприклад, і будь-яке створення тексту, малюнку чи мелодії і побудову
людського знання взагалі. Цей підхід може бути досить плідним якщо
використовувати можливості сучасних інформаційних технологій.
Будемо розуміти конструювання як створення чогось нового з даного
набору базових елементів — блоків, деталей, геометричних фігур,
фрагментів малюнків, музичних фрагментів тощо. До базових елементів
застосовується набір операцій: виокремлення, переміщення, копіювання,
вставляння/вилучення, трансформація (масштаб, поворот, симетрія,
перспектива та ін.). Бібліотека базових елементів може поповнюватись і
викладачем, і учнем. Конструювати можна як об’єкти, так і процеси.
Комп’ютер надає необмежений набір інструментів конструювання,
доступ до існуючих інформаційних середовищ і вихід у
позакомп’ютерну реальність (музеї, бібліотеки, фільмотеки і т.п.). Звідси
надзвичайно широкі перспективи метода проектів в організації
позашкільної дитячої творчості, у залученні дітей до образотворчого
мистецтва, мистецтва сучасного дизайну, театрально-декоративного
мистецтва та інших видів мистецтва, моделювання картин світу.
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Роль учителя полягає в організації навчальної діяльності школярів
та індивідуальній роботі з кожним учнем, створенні таких проблемних
ситуацій, які вимагали б від учня досліджень та набуття нових знань і
сприяли, таким чином, розвитку мисленевих і творчих здібностей
дитини, створенні атмосфери захопленності та відчуття учнем “повної”
свободи в процесі реалізації творчих проектів.
Також мною розроблено систему завдань з графічного
конструювання для учнів різних вікових категорій, що складається з
двох частин.
I частина: вправи та завдання, що активізують творчу уяву й
дозволяють опанувати техніку створення зображень (малюнок,
композиція, анімація) у конкретному графічному чи мультимедійному
середовищі.
Це завдання типу ”збери картинку”, “домалюй”, вправи з точкою,
лінією, геометричними фігурами, плямами, формами, кадрами фільму
передача відчуттів за допомогою кольору, звуку тощо.
II частина: творчі завдання, що вимагають володіння технікою
створення зображень і передбачають реалізацію індивідуального чи
колективного проекту в графічному та/або мультимедійному
середовищі.
Приклади творчих учнівських проектів з графічного конструювання
та моделювання картин світу:
• створити силуети об’єктів навколишнього світу за власним
задумом з використанням даного набору графічних елементів;
• створити художню композицію на задану/обрану тему (орнамент,
натюрморт, пейзаж та ін.) за власним задумом;
• створити коллаж із даних, або створених власноруч графічних
зображень;
• моделювання одягу, пейзажу, інтер’єру тощо.
Особливість творчих робіт і завдань полягають у тому, що вони
носять відкритий характер, тобто мають стільки варіантів відповідей,
скільки дітей їх виконує.
Слід відзначити, що при цьому роль учителя — не тільки
зрозуміти й прийняти різноманітні рішення, але й показати учням
правомірність цих рішень та навчити захищати нестандартні рішення.
Такий підхід до організації навчального процесу з використанням
сучасних інформаційних технологій у школі дає можливість залучити
дітей до творчої діяльності, що є необхідною умовою формування різних
якостей творчого мислення.
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ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНОГО
РЕДАКТОРА ADOBE PHOTOSHOP
Пропоновані практичні заняття при вивченні Adobe Photoshop
Заняття 1. Інструменти редактора Adobe Photoshop.
Інструменти для роботи з об’єктами. Інструменти для рисування.
Створення нових об’єктів. Функції палітр.
Заняття 2. Прийоми обробки зображення.
Місцева корекція і ретуш зображення. Фільтри.
Заняття 3. Кольори і відтінки.
Кольорові моделі. Перетворення кольорових моделей. Глибина
кольору. Формати файлів.
Заняття 4. Побудова виділення.
Виділення правильної і неправильної форми. Рисування і заливка.
Маски.
Заняття 5. Ефекти і розміщення шарів у Photoshop.
Ефект падаючої тіні. Ефект світіння, скосу і рельєфу. Ефект
накладання і обводки.
Заняття 6. Робота з контурами. Текст Photoshop.
Контур і інструменти рисування. Виділення і редагування
контурів. Простий і фігурний текст. Редагування текстів.
Заняття 7. Тонова і кольорова корекція. Ретуш і ефекти.
Тонова корекція. Кольорова корекція. Корекція і шари.
Реалістичний монтаж. Штрихові і ескізні фільтри. Фільтри
освітлення і візуалізації. Фільтри текстурування і стилізації.
Пропоновані творчі завдання для самостійної роботи
Завдання 1 (4 год). Виконання ескізу плакату на задану тематику,
використовуючи художні інструменти Adobe Photoshop.
Завдання 2 (14 год). Розробка ескізу сюжетної композиції, виконаної за
допомогою імпортування зображення — кліпартів,
створених у растровому форматі.
Пропоновані контрольні запитання при вивченні Adobe Photoshop
1. Які види комп’ютерної графіки знаєте?
2.Дайте характеристику растрової графіки.
3.Чим відрізняється векторна графіка від растрової?
4.Які програми для роботи з векторною і растровою графікою Ви
знаєте?
5.Які кольорові моделі Ви знаєте?
6.Дайте характеристику кольорової моделі CMYK.
7.Де застосовується кольорова модель RGB?
8.Що таке графічні формати?
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Практичні матеріали для уроків комп’ютерної графіки
в програмі Adobe Photoshop
Урок: Трюки і ефекти в PhotoShop. Робимо з дня ніч

В даному прикладі буде описане рішення дуже цікавої задачі —
зміни часу доби. Ми постараємося із сонячного дня зробити зоряну ніч.
Звичайно, визначити, що це не фотографія нічного міста, можна буде без
особливих проблем, однак результат буде достатньо реалістичним і
оригінальним. Перш за все, доберіть фотографію. Краще, якщо на фоні
неба не буде дерев, але і це також не перешкода.
Спершу необхідно відділити небо від всього іншого. В тому
випадку, якщо у вас геометрично складні об’єкти, на зразок дерев,
затуляють горизонт, доведеться скористатися способом виділення через
канали. Для цього краще всього використовувати Magnetic Marquee
Tool (Магнітне ласо) або Прямокутне ласо. Не забудьте про те, що якщо
ви використовуєте інструменти виділення при натиснутій клавіші Alt, то
виділена область віднімається від тієї, що наявна, а при використанні із
затиснутою клавішею Shift, навпаки, додається. Не забувайте виділяти і
такі місця, як великі просвіти між гілками і тому подібне.
Після того, як ви якісно виділили небо, можна приступати
безпосередньо до створення ефекту.
Інвертуйте виділення: (Ctrl+I) або Select->Invert (Виділення>Перевернути). В результаті буде виділено все, крім неба.
Позбавимося кольорів в зображенні. Але для цього не можна
використовувати зміну колірного режиму, тому що підсумкове
зображення у нас кольорове. Для виконання даного завдання ідеально
підходить команда Desaturate: Image->Adjust->Desaturate (Зображення>Налаштування->Прибрати колір). Як підсумок, вся нижня частина
фотографії знебарвитися, що нам і треба.
Однак, яскравість і освітленість фотографії зовсім не нічні.
Виправимо це за допомогою Levels: Image->Adjust->Levels
(Зображення->Налаштування->Рівні) або поєднання клавіш «Ctrl+L».
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Втім, для вирішення цього завдання не з меншим успіхом можна
використовувати Brightness/ Contrast. Все одно, настроювати
доводиться винятково на око, а з цим інструментом працювати значно
зручніше через меншу кількість настройок в порівнянні з Levels.
Земля майже зроблена. Проте, вночі дуже чітких контурів не
видно, що пов’язано з властивостями людського зору. Це необхідно
показати і в нашій роботі. Застосуємо фільтр Gaussian Blur: Filter->Blur>Gaussian Blur (Фільтр->Розмити->Розмити по Гаусу). Значення
Amount (Величина) виставіть в межах 1-3.
Тепер займемося безпосередньо небом. Інвертуйте виділення
(Ctrl+I).
Встановіть як колір переднього плану темно-синій, а як фон —
чорний. Це необхідно нам для застосування інструменту Градієнт.
Запустіть Gradient Tool (Градієнт) і переконайтеся, що він
знаходиться в режимі Foreground to Background. Застосуйте його так,
щоб синій виявився ближчим до горизонту, а чорний — до верху
фотографії. Це необхідно для підвищення реалістичності зображення,
оскільки небо вночі майже ніколи не буває однобарвним, горизонт,
особливо пізно увечері, темно-синій.
Ну от, вже дуже схоже на ніч. Залишилося створити зірки і місяць.
Почнемо з першого.
Досвід показав, що найшвидший, простій і якісний спосіб
малювати зірки — це безпосереднє їх створення за допомогою пензля.
Виберіть як колір переднього плану білий або ясно-жовтий.
Обов’язково варто створити новий шар (Shift+Ctrl+N).
Візьміть маленький пензель з розмитими краями і намалюйте
декілька десятків зірок. Тут є одне правило — не повинно бути ніякої
симетрії і ближче до горизонту зірок немає взагалі (тобто, там вище
освітленість, і в реальному житті в подібних умовах їх не видно із-за
невисокої яскравості).
Потім змініть пензель на більший і намалюйте яскравіші зірки.
Але запам’ятаєте — там, де починаються відтінки синього, великих
зірок бути не повинно, оскільки там вище освітленість.
Залишився останній етап — намалювати місяць. Це дуже просто,
не дивлячись на те, що спершу здається непосильним завданням.
Створіть кругле виділення за допомогою Radial Marquee Tool. Не
варто відразу робити його рівним за розміром майбутньому місяцю, це
перешкодить роботі. Створіть його якомога більше.
Застосуйте Feather: Select->Feather (Виділення->Оперення) з
величиною, рівною 5 пікселям. Це дозволить надалі створити місяць з
плавним переходом в небо.
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Як колір переднього плану (Foreground color) встановіть темножовтий, як фон — чорний.
Застосуємо фільтр Clouds: Filter->Render->Clouds (Фільтр>Рендер->Хмари). Ви отримаєте плями на майбутньому місяці. Але вони
виглядають ще недостатньо реалістично. Виправити це можна,
збільшивши контрастність за допомогою Brightness/Contrast: Image>Adjust->Brightness/Contrast
(Зображення->Налаштування>Яскравість/Контраст).
Надайте місяцю необхідний розмір і встановіть його на необхідну
позицію, використовуючи інструмент Free Transform (Вільна
трансформація), який можна викликати за допомогою натиснення
Ctrl+T. На цьому робота закінчена.
Урок: Трюки і ефекти в PhotoShop. Ефект жалюзі

У цьому розділі буде описано процес створення жалюзі. Існує три
основні способи реалізації цього ефекту. Перший — з використанням
готової текстури. Другий дуже схожий на створення растрових смуг.
Третій же спосіб найбільш прийнятний з погляду результату і затрат
часу.
Перш за все, підберіть готове зображення, на яке накладатимуться
жалюзі. Цей ефект не виглядає з мальованими картинками, тому
необхідно знайти фотографію. Зміст її не має особливого значення, та
краще, щоб вона була не менше 400 на 400 пікселів за розміром.
Після того, як ви відкрили фотографію, необхідно подивитися її
лінійні розміри. Для цього натисніть Image->Image Size (Зображення>Налаштування). Значення ширини (Width) і висоти (Height)
запам’ятайте або запишіть.
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Відкрийте нову заготовку (Ctrl+N). Зверніть увагу на розміри.
Ширина повинна відповідати ширині відібраної фотографії, а висоту
візьміть приблизно в сім-вісім разів менше. Фон (Background)
обов’язково повинен бути прозорим (Transparent).
Тепер, використовуючи інструмент Rectangular Marquee Tool
(Прямокутне виділення), виділіть третю частину нового зображення
вертикально. Краще це зробити у верхній частині, але і в будь-якому
іншому випадку ефект вийде.
Ви можете декілька поліпшити зовнішній вигляд майбутніх
жалюзі, якщо створите їх не прямокутними, а дещо скошеними по краях.
Для цього на цьому етапі роботи необхідно змінити виділення,
використовуючи Transform Selection: Select->Transform selection
(Виділення->Трансформувати виділення) із значенням Distort
(Викривлення).
Встановіть кольори в стан за умовчанням і візьміть інструмент
Gradient Tool (Градієнт). Зверніть увагу на те, який вид градієнта
використовується. Для цієї операції ідеально підходить Linear
(Лінійний).
Залийте виділення так, щоб вийшло щось подібне тіньовій грі на
реальних жалюзі. У вас завжди є можливість подивитися підсумковий
варіант.
Зверніть увагу на те, що якщо ви хочете створити враження
жалюзі, відкритих знизу, то краще чорну частину градієнта розміщувати
зверху і навпаки відповідно.
Заготовка для створення ефекту готова. Видаліть виділення
(Ctrl+D) або Select->Deselect (Виділення->Прибрати виділення).
Визначте це зображення як зразок: Edit->Define Pattern (Правка>Визначити зразок). В результаті в палітру зразків додасться новий. На
цьому файл із заготовкою можна закінчити, він нам більше не
знадобиться. Зробимо активним робоче зображення.
Справа в тому, що в PhotoShop можна заливати не лише кольором,
але і зразком (Pattern), тобто будь-якою картинкою, яку ви, як цей
самий зразок, визначили. Цю властивість програми нам необхідно
використовувати.
Створіть новий шар (Ctrl+Shift+N). Виконайте команду Fill: Edit>Fill (Правка->Залити), використавши як джерело Pattern і вибравши
необхідний зразок.
Результат вже досить схожий на жалюзі, проте можна добитися і
більшої схожості.
Додамо пластинам деякий об’єм. Для цього відкрийте палітру
каналів (Channels) і створіть новий канал (Create а New Channel).
Залийте його аналогічно тому, як тільки що залили шар.
Перейдіть в канал RGB. Ніяких змін зображення ви не побачите,
оскільки альфа-канал це просто одна з форм виділення і відношення до
зображення не має.
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Використовуємо фільтр Lighting Effects: Filter->Render->Lighting
Effects (Фільтр->Рендер->Ефекти світла). Обов’язково встановите як
Texture Channel (Канал текстури) канал Alpha 1.
На цьому роботу можна вважати закінченою. Але для покращення
ефекту можна створити враження того, що світло йде із-за жалюзі, як це
було, якби дивилися з темряви в освітлене вікно.
Для виконання цього завдання застосовується все той же Lighting
Effects. Перейдіть на шар з фотографією і застосуєте цей фільтр з
настройками, підібраними на око.
Ефект зроблений повністю. Варто пам’ятати, що це спрощений
варіант, але за цією ж технологією робляться абсолютно фотографічної
якості жалюзі.
Урок: Робота з текстом в PhotoShop і спецефекти. "Болотяний"
текст

Назва даного ефекту говорить саме за себе. Пропонується
створити щось слизьке, водне, противне. Хоча, підсумковий результат
залежатиме багато в чому від того кольору, який буде застосований при
створенні зображення. Тобто якщо ви виберете приємний зеленуватосмарагдовий колір, то, на жаль, а може бути і до радості, нічого
противного у вас не вийде.
Отже, приступимо безпосередньо до роботи. Якого кольору
повинно бути щось дуже неприємне на вигляд? Правильно, зеленого
(болотяного). Саме цей колір асоціюється у більшості людей з чимось
неприємним. Це відомо дуже давно, і тому в рекламі продуктів майже
ніколи немає зеленого кольору.
Отже, створюємо новий файл і заливаємо його зеленою фарбою.
Краще узяти її скоріше темно-зеленою, чим салатовою — ефектніше
буде результат.
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Отже, перш за всею, додайте шум на початкове зображення. Зробити це
можна за допомогою фільтру Noise: Filter –> Noise –>Add Noise (Фільтр
–>Шум –>Додати Шум). Сила дії повинна бути близько 20-30.
Тепер на якийсь час залишимо текстуру і перейдемо до створення
заготовки для літер. Необхідно відкрити новий канал. Для цього досить
кликнути мишкою по кнопці «Create а new channel» (Створити новий
канал), розташованої в нижній частині палітри каналів (Channels).
Використовуючи інструмент «Text», напишіть будь-яке слово в
новому каналі. Краще не вибирати занадто масивний або тонкий шрифт,
оскільки в першому випадку ефект буде дуже грубим, а в другому — або
погано видним, або занадто яскраво вираженим (залежить від
настройок).
Після виконання останньої операції можна повернутися в RGB
канал і продовжити редагування текстури. Для того, щоб надати їй
специфічному вигляду, скористаємося фільтром Wind: Filter –>Stylize –
>Wind (Фільтр –>Стилізація –>Вітер).
Початкову текстуру можна вважати готовою. Якщо хочете, то
застосуєте фільтр «Вітер» повторно, можливо у вашому випадку це
поліпшить її вигляд.
Прийшов час використовувати заготовку у вигляді тексту в каналі.
Після застосування такого фільтру він проступить в каналі RGB, крім
того, виглядатиме досить об’ємним і з накладеною текстурою. Запустіть
фільтр Ефекти світла: Filter –>Render –>Lighting Effects (Фільтр –
>Рендер –>Ефекти світла).
Зверніть увагу на найголовніший параметр — як Texture Channel
(Канал текстури) ми використовували канал Alpha 1, на якому був
написаний текст.
Поверніть одержане зображення на 90 градусів проти
годинникової стрілки: Image –>Rotate Canvas –>90 CW (Зображення –
>Обертати полотно –>90 п.ч.ст.).
Застосуйте фільтр Wind: Filter –>Stylize –>Wind (Фільтр –
>Стилізація –>Вітер) для того, щоб створити «водорості» на тексті.
Одержані паростки нагадують намічену мету дуже і дуже слабо. Для
виправлення цього краще всього скористатися фільтром Ripple: Filter –
>Distort –>Ripple.
Після цього залишилося повернути зображення в нормальний
стан, тобто повернути його в протилежну сторону і поставити літери на
ноги.
На цьому робота зроблена повністю. Якщо результат вас не цілком
задовольняє, то, швидше за все, варто його підкоригувати за допомогою
Brightness/Contrast: Image –> Adjust –> Brightness/Contrast
(Зображення –> Налаштування –> Яскравість/Контраст).
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Урок: Робота з текстом в PhotoShop і спецефекти. Сяючий текст

Створіть новий файл (Ctrl+N) 600x600 pixels, RGB color,
Transparent Content. Натисніть D, щоб призначити колір переднього
плану і колір фону за умовчанням. Натисніть Alt+Backspace, щоб залити
поточний шар чорним кольором (кольором переднього плану). За
допомогою інструменту Type напишіть слово шрифтом Arial Black
розміром 48 px. Включіть вирівнювання тексту по центру. Вирівняйте
текстовий блок точно по центру зображення. Натисніть Ctrl+Shift+E,
щоб об’єднати шари.
Застосуйте фільтр Filter > Blur > Gaussian Blur з радіусом 2
pixels. Потім застосуєте фільтр Filter > Stylize > Solarize. Скопіюйте
поточний шар шляхом перетягання його на ікону Create а New Layer на
палітрі Layers.
Застосуйте до нового шару фільтр Filter > Distort > Polar
Coordinates з параметром Polar to Rectangular.
Натисніть Ctrl+I, для того, щоб інвертувати зображення на новому
шарі. Виберіть Image > Rotate Canvas > 90 CW, для того, щоб
повернути зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.
Застосуйте фільтр Filter > Stylize > Wind з параметрами Method
— Wind, Direction — From the Right. Потім натисніть Ctrl+F двічі,
щоб двічі повторити застосування фільтру Wind з тими ж параметрами.
Натисніть Ctrl+Shift+L, для автоматичного регулювання рівнів.
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Натисніть Ctrl+I, для того, щоб інвертувати зображення. Потім
натисніть Ctrl+F ще три рази, щоб тричі застосувати фільтр Wind з
колишніми параметрами.
Виберіть Image > Rotate Canvas > 90 CCW, для того, щоб
повернути зображення на 90 градусів проти годинникової стрілки. Потім
застосуєте фільтр Filter > Distort > Polar Coordinates з параметром
Rectangular to Polar.
У палітрі Layers перетягніть вгору нижній шар з контурним
написом. Потім задайте йому режим змішування Screen. Можна також
натиснути Ctrl+Shift+E, щоб об’єднати два наших шару в один.
Все готово. На прикладі можна додати коректуючий шар
Hue/Saturation з включеним параметром Colorize і зі значеннями Hue
— 187, Saturation — 29, Lightness — 0.
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ВИСНОВОК
Мобілізуючи великі затрати розумової діяльності, графічне
конструювання та моделювання картин світу прискорює процеси
розвитку просторового мислення, образного бачення (уяви), розвиває
розумові здібності, спостережливість дітей, відчуття гармонії.
Робота в графічних і мультимедійних середовищах допомагає
учням опанувати технологічними, раціональними прийомами побудови
композицій, без яких неможливий політ дитячої думки, фантазії.
Навички, набуті дітьми з перших кроків знайомства з комп’ютерною
графікою, закріплюються в міру дорослішання і поступового
розширення уявлень про світ, про життя, про себе, — про усе, що можна
зобразити та висловити до цього своє ставлення.
Можна з переконаністю сказати, що із творчо розвинутих дітей
виростуть творчі люди, незалежно від того, якій саме професії вони
присвятять своє подальше життя.
Досвід використання комп’ютерних технологій навчання та
розробка й впровадження власної програми у позашкільному закладі
дозволяють мені стверджувати, що:
1. Педагогічно обгрунтоване та дозоване використання
сучасних комп’ютерних середовищ може значною мірою
сприяти розвитку творчих здібностей дитини.
2. Цікавість учнів до опанування графічних та мультимедійних
середовищ є природньою і має бути використана в цілях
сприяння творчому розвитку дітей.
3. Одним із шляхів практичної реалізації особистістноорієнтованного навчання, створення сприятливих умов для
реалізації та розвитку творчих здібностей учнів є залучення
останніх до здійснення індивідуальних та колективних
проектів
в
середовищі
сучасних
графічних
та
мультимедійних систем.

40

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Волнистова Т.В. Активизация познавательной деятельности
учащихся в ходе применения компьютерных обучающих
программ // Инновации в образовании. – 2002. – №5. – С.102-104.
2. Гевал П. Навчально-методичне забезпечення комп’ютернозорієнтованих уроків // Завуч (Перше вересня). – 2002. – № 2. –
С.7.
3. Кечиев Н.Л. и др. Новые информационные технологии в
учреждениях дополнительного образования // Приложение к
журналу «Внешкольник». – 2002. - № 3. – 64с.
4. Коваленко О. Новітні інформаційні технології в освіті // Освіта
України. – 2002. - № 23. – С.1,6.
5. Назарова Л. Симбиоз графики и анимации // Сто друзей. – 2001. –
№ 44. – С.5.
6. Доброчаева Э. Результат должен быть красивым // Искусство в
школе. – 2002. – С. 46-49.
7. Ребров И. Компьютер и творчество // Искусство в школе. – 2002. –
№ 2. – С. 45-46.
8. Посилання на сторінки в мережі Інтернет:
•
•
•
•
•

http://www.computerbooks.ru
http://www.nvkz.kuzbass.net
http://www.allphotoshop.ru
http://www.compdoc.ru/grafics/photoshop
http://www.potrebitel.ru

41

