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Редактор векторної графіки Corel DRAW  

 

Коли ми починаємо роботу з графічним редактором Corel DRAW, слід 

бути свідомим того, що це є редактор векторної графіки і робота в ньому 

принципово відрізняється від роботи з графічними редакторами растрової 

графіки (Paint, Corel PHOTO-PAINT, Adobe PHOTO-SHOP, тощо). Ця 

відмінність базується на принциповій різниці збереження інформації про 

намальовані об’єкти. Якщо ми маємо намальований прямокутник, то в 

редакторах растрової графіки він збережеться як набір координат і кольору усіх 

точок, котрі входять в площу цього прямокутника; в редакторі ж векторної 

графіки збережуться лише координати однієї з вершин прямокутника, значення 

його довжини та ширини і кольори заливки та контуру. Внаслідок цього файли 

із зображенням, створені редакторами векторної графіки значно менші за 

розміром і саме зображення можна набагато легше і різноманітніше редагувати. 

 Внаслідок великої кількості версій графічного редактору Corel часами 

змінюється і дизайн значка швидкого доступу, за допомогою якого можна 

запустити на виконання Corel DRAW. До недавнього часу таким значком була 

летюча куля. 

 Після запуску графічного редактора Corel DRAW вікно цього 

програмного продукту матие приблизно такий вигляд як на рис. 8.1. Слід 

зауважити, що на робочому полі редактора окремо виділено площу аркуша, 

який задано в діалоговому вікні Page Setup. На рис. 8.1. видно що це аркуш 

формату А4 розмірами 210х297 мм. Такий висновок дуже легко зробити, якщо 

звернути увагу на лінійки графічного редактора (вертикальну та горизонтальну) 

та положення курсора миші. Детальніше це буде розглянуто нижче під час 

аналізу деяких команд піктографцічного меню Toolbox. 

 

Піктографічне меню Інструменти (Toolbox) 

 – Інструмент Pick. Служить для виділення об’єктів. Для виділення одного 

об’єкта в Corel DRAW, на відміну від редакторів растрової графіки, не потрібно 

повністю обводити цей об’єкт, а достатньо лише один раз клацнути курсором 

миші на відповідному об’єкті. Якщо потрібно виділити групу об’єктів, то тоді 
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їх потрібно або обвести курсором миші, або за допомогою натискання клавіші 

[Shift] з одночасним клацанням курсору миші на відповідних об’єктах. 

Виділений об’єкт позначається рамкою з восьми чорних квадратів (рис. 8.2.а.) і 

тоді цей об’єкт можна переміщати (курсор миші приймає такий вигляд ), або 

змінювати його розміри (курсор миші приймає вигляд різнонапрямленої в дві 

сторони стрілки); повторне клацання лівою клавішою миші змінює квадрати на 

стрілки (рис. 8.2.б.) і тоді цей об’єкт можна обертати (курсор миші приймає 

такий вигляд , після наведення на одну з кутових стрілок, а символ  

відповідає центру обертання, який за допомогою миші можна перенести навіть 

за межі виділеного об’єкта) та нахиляти (курсор миші приймає такий вигляд  

після наведення на одну із стрілок посередині сторін уявного чотирикутника).  

 

 
Рис. 8.1. Вигляд вікна графічного редактора Corel Draw. 
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 а)      б) 

Рис. 8.2. Вигляд рамки навколо виділеного об’кта (а) та після повторного 

натискання лівої клавіші миші (б) 

 

Під час руху курсора миші по площині рисунку варто звернути увагу на те що в 

рядку стану (Status bar) постійно відслідковуються координати положення 

курсору  і ці ж координати дублюються на горизонтальній та 

вертикальній лінійках редактора у вигляді пунктирних ліній  та . За 

допомогою цього можна контролювати координати під час перенесення чи 

іншої дії над виділеним об’єктом.   

 – Інструмент Shape. Окрім цього інструмента за цією піктограмою заховані 

ще інші інструменти, які зараз розглядатись не будуть. Під час вибору 

редактора вузлів курсор миші змінює свій вигляд: . Дія цього інструмента є 

різною для різний об’єктів: відрізків, кривих, чотирикутників, еліпсів (секторів, 

дуг), багатокутників, спіралей, тексту і тому його дія буде описуватись при 

розгляді відповідних об’єктів. 

 – Інструмент Zoom. Зміна масштабу здійснюється двома способами: 

натискання лівої чи правої клавіші миші збільшує чи зменшує вдвічі масштаб 

рисунку або ж масштаб рисунку можна збільшити довільно вибравши область 

до якої потрібно провести збільшення.  

 – Інструмент Pan, знаходиться разом з інструментом Zoom. Його дія полягає 

в переміщенні полощини рисунку без зміни положення об’єктів. Чітко можна 

спостерегти переміщення площини рисунку за допомогою лінійок графічного 

редактора Corel DRAW. 

 – Інструмент Freehand. Дія цього інструменту полягає в рисуванні ліній, які 

повністю повторюють рух курсору миші, які інтерполюються в криві. 

 – Інструмент Bezier, знаходиться разом з інструментом Freehand. Його дія 
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полягає в рисуванні ліній за рухом курсору миші, фіксуючи вузли в місцях 

клацання лівим курсором миші. Якщо під час рисування лише клацати лівою 

клавішею миші, то отримаємо ламану лінію а не криву. Для обох типів ліній 

можливе використання інструменту Shape. За допомогою курсора миші можна 

переміщати вузли лінії а також змінювати кривизну ліній за допомогою плечей 

сили (чорні квадрати на кінці синіх блакитних ліній) рис. 8.3. 

 

 
Рис. 8.3. Використання інструменту Shape для редагування кривих. 

 

 – Інструмент Rectangle. Цей інструмент дозволяє рисувати чотирикутники 

будь-якого розміру за рухом курсору миші, яка формує діагональ 

чотирикутника. При натиснутій клавіші [Shift] замість чотирикутника буде 

рисуватись квадрат. При натиснутій клавіші [Alt] рисування чотирикутників чи 

квадратів буде починатись не з кута, а з центру. Використання інструменту 

Shape дозволяє заокруглювати кути чотирикутників (для цього курсор миші 

поміщають на один з вузлів і при натиснутій лівій клавіші вказують ступінь 

заокругленості) – рис. 8.4. 

 

   
→

      
→

     
Рис. 8.4. Дія інструменту Shape на чотирикутник 

 

 – Інструмент Ellipse. Цей інструмент дозволяє рисувати еліпси будь-якого 

розміру за рухом курсору миші, яка формує діагональ чотирикутника, в який 

вписується еліпс. При натиснутій клавіші [Shift] замість еліпса буде рисуватись 

коло. При натиснутій клавіші [Alt] рисування еліпсів чи кіл буде починатись з 

центру. Використання інструменту Shape дозволяє замість еліпсів отримувати 



 8.5

сектори чи дуги (для цього курсор миші поміщають на єдиний вузол, який є на 

еліпсі, і при натиснутій лівій клавіші вказують розмір сектора чи дуги) – рис. 

8.5. Набагато точніше нарисувати сектор чи дугу можна за допомогою 

діалогового вікна, яке відкривається після подвійного клацання курсором миші 

по піктограмі  (рис. 8.6.). 

 

   
→   

   
→   

 
Рис. 8.5. Дія інструменту Shape на еліпс. 

 

 
Рис. 8.6. Діалогове вікно інструменту Ellipse. 

 

В цьому діалоговому вікні вказується форма фігури: еліпс (Ellipse), сектор (Pie) 

чи дуга (Arc). Для сектора та дуги вказується початкове та кінцеве значення 

кута та напрямок відліку (за чи проти годинникової стрілки). 

 – Інструмент Polygon, також за цією піктограмою заховані інструменти 

Spiral  та Graph Paper . За допомогою цього інструменту можна рисувати 

будь-які многокутники за рухом курсору миші. При натиснутій клавіші [Alt] 

рисування многокутників буде починатись не з кута, а з центру, а при 

натиснутій клавіші [Shift] многокутники будуть вписуватись в коло. Подвійне 

клацання курсором миші викликає діалогове вікно, в якому можна вказати 

параметри многокутника (рис.8.7.). Це зокрема сама форма фігури: власне 

многокутник (Polygon), зірка (Star) чи многокутник як зірка (Polygon as Star), 

кількість кутів для многокутника та гострота кутів многокутника як зірки. На 

рис. 8.8. приведено зразки усіх трьох типів многокутників. 
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Рис. 8.7. Діалогове вікно інструменту Многокутник. 

 

 
Рис. 8.8. Семикутні многокутник, зірка та многокутник як зірка. 

 

Використання інструменту Shape дозволяє змінювати форму 

многокутників зміщуючи один із вузлів за допомогою курсору миші, інші вузли 

при цьому зміщуються симетрично (рис. 8.9.) 

 

   

→

   

   

→

    
Рис. 8.9. Дія інструменту Shape на многокутник. 

 

 – Інструмент Text. Результатом дії цієї команди є набір тексту в тому місці, 

де буде вказано курсором миші, для переходу на новий рядок як і в будь-якому 

редакторі потрібно натиснути клавішу [Enter]. За допомогою інструмента Shape 

можна змінювати міжрядковий (для цього курсор миші наводиться на 

верткальну стрілку зліва і вказується величина зміни) та міжсимвольний (для 
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цього курсор миші наводиться на горизонтальну стрілку справа і вказується 

величина зміни) інтервали а також положення окремих літер (для цього курсор 

миші підводять до квадратика, який відповідає конкретній літері і переміщають 

її на потрібне місце), як це показано на рис. 8.10. 

 

    

→

   
Рис. 8.10. Дія інструменту Shape на текст. 

 

 – Інструмент Outline. За цим інструментом заховане ціле піктографічне 

підменю пункти якого буде розібрано нижче: 

 – Діалогове вікно контурного олівця (Outline Pen Dialog). З назви підменю 

зрозуміло що воно викликає діалогове вікно, в якому вказуються параметри 

контурів виділених об’єктів (рис. 8.11.). В цьому діалоговому вікні можна 

вибрати колір, товщину, стиль контуру; спосіб виведення на екран кінців та 

згинів для контурів значної товщини; вибрати при необхідності форму початку 

та кінця стріли та параметрів каліграфії. 

 – Діалогове вікно кольору контура (Outline Color Dialog). Тут також 

викликатиметься діалогове вікно, але в ньому вибиратиметься колір контурів 

виділених об’єктів, якщо не підходить жоден із готових кольорів палітри 

графічного редактора Corel DRAW (рис. 8.12.). Кожна із закладок цього 

діалогового вікна відповідає різним кольоровим схемам, за допомогою яких 

можна підбирати нові кольори. 

Наступні пункти підменю діалогових вікон не відкривають і їхня назва 

повністю описує їхню дію:  

 – Без контура (No Outline).  

 – Контур товщини влосини (Hairline Outline), товщина його 0,076 мм. 
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 – Контури товщиною 0,5, 2, 8, 16 та 24 пункти (Points), що 

відповідає 0,176, 0,706, 2,822, 5,644 та 8,467 мм відповідно. 

 

 
Рис. 8.11. Діалогове вікно Outline Pen. 

 

 
Рис. 8.12. Діалогове вікно Outline Color. 



 8.9

 – Інструмент Fill. За цим інструментом також заховане ціле піктографічне 

підменю: 

 – Діалогове вікно кольору заливки (Fill Color Dialog). Діалогове вікно, яке 

викликається цим пунктом підменю абсолютно ідентичне до того, яке 

зображене на рис. рис. 8.12. 

 – Діалогове вікно фонтанної заливки (Fountain Fill Dialog). В цьому 

діалоговому (рис. 8.13.) вікні вибираються параметри фонтанної заливки 

(перехід одного кольору в інший). Можна змінювати цілий ряд параметрів: тип 

переходу (рис. 8.14.), положення центру переходу (за винятком лінійного 

(Linear) переходу), кут переходу (за винятком концентричного (Radial) 

переходу), кольори, спосіб зміни кольорової палітри, тощо. Також в пункті 

Presets можна вибрати готові фонтанні переходи, на приклад, захід сонця 

(Sunset). 

 

 
Рис. 8.13. Діалогове вікно Fountain Fill. 
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Рис. 8.14. Типи фонтанної заливки: лінійна (Linear), концентрична (Radial), 

конічна (Conical), квадратна (Square). 

 

 – Діалогове вікно Pattern Fill Dialog. В цьому діалоговому вікні (рис. 8.15.) 

можна використовувати готові рисунки трьох типів (рис. 8.16), які повністю 

заповнюють площу виділеного об’єкту. Також можна вносити зміни в ті 

двохколірні рисунки, які пропонуються в цьому вікні (зміщувати почат 

координат, змінювати розміри, нахиляти, обертати а також створювати свої 

власні двоколірні рисунки (Create)). 

 

 
Рис. 8.15. Діалогове вікно Pattern Fill. 
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 а)   б)   в) 

Рис. 8.16. Типи заливок: а) двоколірний рисунок (2-color). б) повноколірний 

рисунок (Full color), в) _______ (Bitmap) 

 
 – Діалогове вікно текстурної заливки (Texture Fill Dialog). Команда 

відкриває діалогове вікно (рис. 8.17.) в якому можна вибрати тип текстурної 

заливки а також вносити зміни у вибрані текстури. Слід зауважити, що на 

відміну відж попередніх способів заливок кожна нова текстура дозволяє 

вносити свої окремі зміни (нижня частина діалогового вікна змінюється для 

кожної окремо взятої текстури) 

 
Рис. 8.17. Діалогове вікно Texture Fill. 
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 – Діалогове вікно постскрипт заливки (PostScript Fill Dialog). Діалогове 

вікно, яке відкривається після дії цієї команди представлено на рис. 8.18. 

Аналогічно як і в попередньому діалоговому вікні, для зміни кожної окремої 

постскрипт текстури можна побачити різні параметри. 

 – Команда Без заливки (No Fill). Це єдина команда з підменю Заливки яка 

не відкриває діалового вікна а просто забирає заливку з виділеного об’єкту. 

 

 
Рис. 8.18. Діалогове вікно PostScript Texture. 

 

Піктографічне меню Властивостей (Property Bar) 

Це піктографічне меню найцікавіше в порівнянні з іншими типами 

піктографічних меню як самого графічного редактора Corel DRAW, так й інших 

програмних продуктів. Особливість його полягає в тому, що воно змінюється в 

залежності від того, який об’єкт є активним. Далі буде проведено розгляд 

деяких команд піктографічного меню Property Bar. 
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Піктографічне меню властивостей без виділених об’єктів. 

В цьому меню можна вибрати формат сторінки (в цьому випадку вибрано 

формат А4 і показано його розміри: ширину, 210 мм та висоту 297 мм; кількість 

форматів аркушів, з якими дозволяє працювати графічний редактор Corel 

DRAW, значно більша ніж та з якою дозволяє працювати текстовий редакторт 

Word), орієнтацію сторінки (вибрано вертикальну орієнтацію), одиниці 

вимірювання для лінійки графічного редактора Corel DRAW (вибрано 

міліметри), тощо. Окрім міліметрів можливе використання багатьох інших 

одиниць вимірювання (рис. 8.19.)  

 

 
Рис. 8.19. Одиниці вимірювання, які дозволяються використовуіватись в 

графічному редакторі Corel DRAW 

 

 
Піктографічне меню властивостей для редагування кривих, 

многокутників та поворотів. 

Серед команд цього меню великий арсенал для редагування відрізків, 

кривих та ламаних з яких складаються многокутники. Активним це 

піктографічне меню робиться при увімкненому інструменті Shape і 

активізацією курсором миші відповідного об’єкту (на об’єкті усі вузли 
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зоражаються квадратиками). Якщо на кривій (відрізку) клацнути курсором 

миші то з’являєься символ , який показує місце в якому виконуватиметься 

операція, скажімо перетворення відрізку прямої в криму (рис. 8.20.а, піктограма 

) чи додавання нового вузла (рис. 8.20.б, піктограма ).  

 

      а) 

                                 б) 

Рис. 8.20. Перетворення відрізка прямої в криву та додавання вузла.  

 
Якщо вибрати активними всі вузли ламаної лінії, то можна виконати 

операції об’єднання двох вузлів в один, який знаходиться посередині них (рис. 

8.21.а, піктограма ), розширення кривої до її замикання (рис. 8.21.б, 

піктограма ), автозамикання кривої (рис. 8.21.в, піктограма ) 

 

                          а) 

   
   

б) 

                       
   

в) 

Рис. 8.21. Різні способи замикання ламаної. 

 

 Серед інших команд можна відзначити вилучення вузлів (піктограма ), 

роз’єднання кривої на вузлі (піктограма ), перетворення кривої на відрізок 

прямої (піктограма ), взаємозаміна початку та кінця кривої (піктограма ), 

переміщення вузлів (піктограма ), обертання вузлів (піктограма ). 

Окремою групою стоять три піктограми вибору форми вузла кривої: , 

одна з яких завжди є пасивною, оскільки відповідає формі вузла, актуального 

на даний момент.  
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Піктографічне меню властивостей масштабування. 

 Про дію двох перших піктограм згадувалось, коли розбирались команди 

піктографічного меню Toolbox. Дія піктограм  та  аналогічна дії клацання 

лівої та правої клавіш миші – вони відповідно збільшують та зменшують 

масштаб рисунку вдвічі. Піктограма  приводить масштаб рисунку до його 

реального розміру, ані зменшений, ані збільшений, тобто так як він реально 

буде роздрукований. Піктограма  автоматично підбирає масштаб рисунка 

так, щоб вивести на екран усі виділені об’єкти, а якщо виділений лише один 

об’єкт, то він рисунок буде змаштабовано так, щоб він повністю зайняв 

площину робочого поля. Піктограма  підбирає масштаб так, щоб на площині 

робочого поля помістились усі, без винятку, об’єкти, які є нарисовані на даний 

момент. Ця пікторгама особливо корисна тоді, коли за допомогою полос 

прокрутки зміститись з поля рисунку, який потім важко знайти. Дія наступних 

піктограм  є очевидною: масштаб підбирається до розміру цілого 

аркуша, до його ширини чи його висоти. 

 

 
Піктографічне меню властивостей для кілкох об’єктів. 

 Слід зауважити що такого виду піктографічне меню властивостей набуває 

лише тоді, коли буде виділено не менше як два об’єкти. Як буде видно далі, 

група команд цього піктографічного меню повторюватиметься і для інших 

піктографічних меню властивостей і поодинноких виділених об’єктів:  

– положення центру виділеного об’єкту (об’єктів),  – розміри 

виділеного об’єкту, чи поля в якому містяться виділені об’єкти,  

 – можливість масштабування об’єкту (об’єктів) по горизонталі та 

вертикалі,  – напрям та градус повороту виділеного об’єкту 
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(об’єктів),  – напрям зеркального відбиття виділеного об’єкту (об’єктів). 

Наступні команди є специфічними для групи виділених об’єктів. Дія піктограм 

Combine та Group на перший погляд мають одниковий результат: обидва 

об’єднаних об’єкта сприймаються як єдине ціле після повторного вибору 

курсором миші по одному з них, але об’єднані об’єкти командою Combine 

можна редагувати, а об’єднані командою Group – ні (рис. 8.22.). Піктограми 

Ungroup та Ungroup All стають активними коли виділяються згруповані об’єкти. 

Дії інших піктограм буде розглянуто далі.     

 

  а)     б) 

Рис. 8.22. Дія на виділені об’єкти піктограм Combine (а) та Group (б). 

 

 
Піктографічне меню властивостей кривих. 

 Окрім спільних з іншими піктографічними меню команд в цьому 

піктографічному меню можна вибрати команди, які дублюють функції з 

діалогового вікна Outline Pen (Рис. 8.11.), а саме: стиль лінії, початок і кінець 

лінії, товщину лінії а також можливість замикання лінії, як в піктографічному 

меню властивостей редагування кривих.  

 

 
Піктографічне меню властивостей чотирикутників. 

 Особливістю цього піктографічного меню є можливість при відкритому 

замку змінювати різну ступінь заокругленості кутів: . В 

результаті можна отримати фігуру, як зображено на рис. 8.23., чого не можна 

зробити за допомогою інструменту Shape (рис. 8.4.), який заокруглює усі кути 

однаково. Наступні команди будуть ідентичні і для піктографічних меню 
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властивостей еліпсів та симетричних многогранників: команди To Front та To 
Back переміщують виділений об’єкт на передній план рисунку поверх усіх 

об’єктів чи на задній план рисунку під усі об’єкти відповідно. Піктограма  

перетворює чотирикутники, еліпси та симетричні многокутники в звичайні 

криві, вузли яких редагуються на загальних підставах (піктографічне меню 

властивостей для редагування кривих) 

 

 
Рис. 8.23. Чотирикутник з різним ступенем заокругленості кутів. 

 

 
Піктографічне меню властивостей еліпсів. 

 Фактично, в цьому піктографічному меню команди по редагуванню 

властивостей еліпсів окрім вже відомих команд з попередніх піктографічних 

меню властивостей є піктограми, які повторюють команди діалогового вікні 

інструменту Еліпс (рис. 8.6.), а саме вибір фігури (еліпс, сектор чи дуга), 

початковий та кінцевий кут для секторів та дуг та напрямок відрахунку кута (за 

чи проти годинникової стрілки). 

 

 
Піктографічне меню властивостей симетричних многокутників. 

 Аналогічно побудоване і це піктографічне меню: до відомих команд 

додано команди діалогового вікна інструменту Многокутник (рис. 8.7.), а саме 

вибір кількості кутів многокутника, форма многокутника і ступінь гостроти 

кутів. 
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Піктографічне меню властивостей редагованого тексту. 

 Майже весь інструментарій цього піктографічного меню повторюють 

команди піктографічних меню з текстового редактора Word, який розглядався 

раніше. 

 
Рисування графічних об’єктів з використанням координатної сітки 

та напрямляючих ліній. 

 Вище говорилось про можливість використання лінійки редактора та 

інформації із рядка стану про положення курсора для точного рисування 

об’єктів. Далі буде розглянуто можливості інших інструментаріїв, а саме 

координатної сітки та напрямляючих ліній для точного рисування. 

 В пункті головного меню View є підпункт Grid and Ruler Setup, який 

викликає діалогове вікно Grid в якому здійснюються налаштування 

координатної сітки (рис. 8.24.) 

 

 а) 
 

 б)  

Рис. 8.24. Діалогове вікно Grid: координатна сітка з фіксованим інтервалом (а), 

та з фіксованою частотою (б) вузлів координатної сітки. 
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В цьому діалоговому вікні в першу чергу вибирається принцип побудови 

координатної сітки: або з фіксованим інтервалом вузлів (рис. 8.24.а) або з 

фіксованою частотою вузлів на одигицю довжини (рис. 8.24.б). Також в цьому 

діалоговому вікні можна вибрати форму координатної сітки: або як лінії (рис. 

8.25.а), або як точки (рис. 8.25.б); виведення координатної сітки на екран; 

прив’язку графічних об’єктів до координатної сітки. 

 

  а)     б) 

Рис. 8.25. Коордтнатна сітка графічного редактора Corel DRAW у вигляді ліній 

(а) і точок (б) 

 

Окремим пунктом в діалоговому вікні Grid стоїть можливість прив’язки 

до об’єктів (Snap to Object). Далі буде говоритись про можливість прив’язки 

об’єктів і до напрямляючих ліній (Snap to Guidelines), тому слід розібрати що 

таке прив’язка. Під час переміщення об’єктів при активному способі одної з 

прив’язок плавність перміщення об’єкта в області активного джерела прив’язки 

зникає і він немовби приклеюється або до вузлів чи гратки координатної сітки 

(команда Snap to Grid пункту головного меню View, рис. 8.26.а), або до 

напрямляючої лінії (команда Snap to Guidelines пункту головного меню View, 

рис. 8.26.б), або до іншого об’єкта (команда Snap to Object пункту головного 

меню View, рис. 8.26.в).  

З другого боку потрібно знати, що об’єкт може бутри прив’язаний або 

одною їз сторін, або центром (рис. 8.27.) 

 В пункті головного меню View є підпункт Guidelines Setup, що викликає 

діалогове вікно, в якому здійснюються налаштування різних типів 

напрямляючих ліній в окремих підвікнах: горизонтальні (Horizontal), 

вертикальні (Vertical), нахилені (Slanted). На рис. 8.28.а представлено вікно 

встановлення нахилених ліній за допомогою координат одної точки і кута 
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нахилу, а на рис. 8.28.б показано спосіб встановлення нахиленої напрямляючої 

лініЇ за допомогою координат двох точок 

 

, а) б) 

в) 

Рис. 8.26. Пив’язка об’єктів до координатної сітки (а), напрямляючої лінії (б), 

графічного об’єкту (в). 

 

 
Рис. 8.27. Прив’язка об’єкту до напямляючої лінії одною із сторін або центром. 

 

 Оскільки команда головного меню Guidelines Setup дає можливість 

відкриття різних діалогових підвікон, то усі типи напрямляючих ліній є 

представлені в переліку (рис. 8.28.а) з відповідними позначеннями: 

горизоньальні напрямляючі позначаються літерою “H”, вертикальні – літерою 

“V”, а нахилені впізнаватимуться за способом їх задавання. На робочому полі 

графічного редактора Corel DRAW напрямляючі лінії зображуються 

рунктирними лініями (рис. 8.29.) 
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 а) 

 

 б) 

Рис. 8.28. Діалогове вікно встановлення нахилених напрямляючих ліній за 

допомогою координат одної точки (а) та координат двох точок (б). 

 

 
Рис. 8.29. Горизонтальна, вертикальна та нахилена напрямляючі лінії. 
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Для швидкого встановлення горизонтальних та вертикальних 

напрямляючих ліній не обов’язково використовувати команди головного меню 

– це можна зробити за допомогою курсора миші, “витягуючи” їх з поля лінійки 

редактора при натиснутій лівій клавіші курсора миші. 

 

Можливість точної обробки об’ктів за допомогою інструментарію 

команд Transformation пункту головного меню Arrange. 

 Коли розглядались команди піктографічного меню Toolbox, зокрема дія 

інструменту Pick ( ), то вказувалось на можливість переміщення та зіни 

розміру виділених об’єктів при першому клацанні курсором миші та 

можливість їх обертання й нахиляння при другому клацанні курсором миші 

(рис. 8.2). Також обговорювалось про можливий контроль над цими операціями 

за допомогою лінійок графічного редактора Corel DRAW. Точні операції над 

виділеними об’єктами можна здійснювати за допомогою команди 

Transformation пункту головного меню Arrange, який відкриває збоку весь набір 

інструментарію представлений на рис. 8.30, зокрема переміщення об’єкту (а, 

Position), обертання об’єкту (б, Rotation), зеркальне відображення при 

можливому одночасному масштабуванні об’єкту (в, Scale, Mirror), зміна 

розміру об’єкту (г, Size), нахиляння об’єкта (д, Skew). Для кожної окремої 

операції вказується необхідна інформація в полях вводу, а також точка відносно 

якої можна її здійснювати.  

Окремої уваги заслуговує кнопка Apply to Duplicate дія якої призводить 

до отримання нового об’єкту і збереження старого. На рис. 8.31. показано 

зразок дії команди одночасного масштабування симетричного семикутника без 

збереження пропорцій (зменшення на 50% лише по горизонталі) та 

дзеркального відбиття по вертикалі відносно середини нижнього краю 

семикутника. Як результат, маємо два об’єкти, які зображено на рис. 8.31.  

 



 8.23

 а)  б)  в) 

 г)   д) 

Рис. 8.30. Інструментарій команди Transformation пункту головного меню 

Arrange: переміщення об’єкту (а), обертання об’єкту (б), масштабування та 

зеркальне відображення об’єкту (в), зміна розміру об’єкту (г), нахиляння 

об’єкта (д). 

 

Комбінування об’єктів. 

 В пункті головного меню Arrange команда Shaping викликає збоку набір 

інструментів для комбінування виділених об’єктів. На рис. 8.32. представлено 

вікна, в яких вказується один із способів комбінування: інструмент Weld 
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дозволяє отримати новий об’єкт, який охоплює контури усіх виділених об’єктів 

(а), результатом дії інструменту Trim є новий об’єкт, який базується на основі 

одного з виділених вихідних об’єктів за винятком області, перекритої іншими 

об’єктами (б) а інструмент Intersect утворює новвий об’єкт, який є результатом 

перекривання областей виділених об’єктів (в). В кожному вікні є можливість 

залишити вихідні об’єкти: Target Object – об’єкт який є базовим для нового 

об’єкту, Source Object – допоміжні виділені об’єкти. Під базовим об’єктом 

мається на увазі об’єкт який вибирається курсором миші пвсля натискання 

кнопок Weld To…, Trim… чи Intersect With…, при цьому новий об’єкт, який 

буде утворений будь-яким з трьох вищезгаданих інструментів, матиме колір 

саме базового об’єкту. 

 

 
Рис. 8.31. Приклад дії одночасного масштабування та дзеркального відбиття 

об’єктів. 

 

На рис. 8.33. розглянуто результат дії інструменту Intersect із 

збереженням вихідних об’єктів, але почергово застосованого до жовтого кругу і 

до голубого прямокутника: форма результуючого об’єкту залишилась та сама, а 

от колір залежав від того який об’єкт був базовим (Target Object). 



 8.25

 а)   б)   в) 

Рис. 8.32. Інструменти комбінування об’єктів: Weld (а), Trim (б), Intersect (в). 

 

 
Рис. 8.33. Приклад дії інструменту Intersect. 

 

Робота з текстом 

 Деякі елементи роботи з текстом уже згадувались при аналізі 

піктографічного меню Toolbox, зокрема застосування до тексту інструменту 

Shape (рис. 8.10) та при розгляді піктографічного меню Property Bar: Editing 

Text. Особливим способом форматування тексту є його пристосування до 

заданого шляху (команда Fit Text to Path з пункту головного меню Text). Для 

реалізації цього пристосування потрібно одночасно виділити набраний текст та 

графічний об’єкт згідно якого проходитиме пристосування тексту і в пункті 

головного меню Text вибрати команду Fit Text to Path. Як результат, на екрані 

зміниться вигляд піктографічного меню властивостей (рис. 8.34). 
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Рис. 8.34. Піктографічне меню Property Bar: Text on Curve/Object 

 

 В цьому піктографічному меню в звичному розуміння слова є лише одна 

піктограма: , яка перекидає текст “вверх ногами” відносно лінії згідно якої 

він пристосований. Решта інструментарію це поля вводу де вибирається стиль 

пристосування літер відносно кривої (рис. 8.35.а), місце розташування тексту 

відносно лінії (рис. 8.35.б) та спосіб розташування вздовж лінії як контуру 

замкнутого об’єкту так і розірваної кривої лінії (рис. 8.35.в) – ці поля вводу 

взаємозамінні в залежності від того яка лінія використовується для 

пристосування тексту до заданого шляху. Два останніх поля вводу дозволяють 

змінювати відстань положення тексту відносно відповідної лінії. 

 

 а)   б)    в) 

 

Рис. 8.35. Можливі варіанти вибору в діалогових вікнах Піктографічного меню 

Property Bar: Text on Curve/Object: стиль пристосування літер відносно кривої 

(а), місце розташування тексту відносно лінії (б) та спосіб розташування вздовж 

лінії контуру замкнутого об’єкту та розірваної кривої лінії (в). 

 

 На рис. 8.36.а показано пристосування тексту до кривої а на рис. 8.36.б – 

до еліпсу. Слід зазначити, що після проведення пристосування тексту до 

відповідни ліній ці допоміжні лінії можна видалити і як результат матимено 

тільки текст.  
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Рис. 8.36. Пристосування тексту до кривої (а) і до еліпсу (б) 

 

 Багатошарові рисунки. 

Часом бувають випадки коли для рисування певного типу рисунків, на 

приклад ізотермічних перетинів діаграм стану потрійних систем 

використовують допоміжні файли. В таких випадках свій власний рисунок 

варто розташовувати в іншому шарі. Для керування багатошаровими 

рисунками в пункті воловного меню Tools вибирають команду Object Manager, 

яка відкриває інструментарій зображений на рис. 8.37. 

 

 
Рис. 8.37. Інструментарій команди Object Manager. 

 

 Як видно, окрім двох шарів рисунку в Object Manager відкривається 

доступ до координатної сітки (Grid) та напрямляючих ліній (Guides). Значки, 

які є перед кожним шаром мають наступні функції: ,  – активний (червоний) 

та неактивний шари,  – видимий шар (якщо значок блідо-сірого кольору, то 
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це означає що вміст шару на екран виводитись не буде),  – шар, який буде 

виводитись на друк (якщо значок блідо-сірого кольору, то це означає що вміст 

шару не буде видруковуватись),  – шар, який можна редагувати (якщо значок 

блідо-сірого кольору, то це означає що в шар не можна буде вносити жодних 

змін). 

 

 Взаєморозташування об’єктів 

 Коли розглядалась робота піктографічного меню властивостей для кілкох 

виділених об’єктів ми не говорили про дію команди Align…. Ця команда 

відкриває діалогове вікно яке має дві закладки: власне Align  та Distribute. 

Вирівнювання об’єктів на закладці Align (Рис. 8.38.) здійснюється в межах 

виділеної області, за умови якщо не стоять командні мітки про вирівнювання 

об’єктів відносно країв сторінки (Align to Edge of page), центру сторінки (Align 

to Сenter of page) чи координатної сітки (Align to grid). Cпособів вирівнювання 

об’єктів є три: по лівому краю, по центру, або по правому краю – як по 

горизонталі, так і по вертикалі (або одночасно в обох напрямах). 

 

 
Рис. 8.38. Закладка Align діалогового вікна Align and Distribute. 

 

 Розподіл об’єктів на закладці Distribute (Рис. 8.39) так само можна 

здійснювати по горизонталі, по вертикалі, або в обох напрямах одночасно. 

Коли говориться про розподіл, то мається на увазі приведення до однакових 

відстаней між тими краями (центрами) об’єктів, як зображено в діалоговому 
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вікні. На відмігу від вирівнювання, розподіл об’єктів можна здійснювати або в 

межах виділеної області, або в межах сторінки. 

 
Рис. 8.39. Закладка Distribute діалогового вікна Align and Distribute. 

 

 На рис. 8.40. приведено результат дії команди Align (а) і Distribute (б) для 

трьох об’єктів згідно умов, зазначених у відповідних діалогових вікнах на рис. 

8.38 та рис. 8.39. 

 а)    

←

      

→

    б) 

Рис. 8.40. Результат дії команди Align (a) та Distribute (б) 

 


