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ВСТУП
Важливість вивчення програмування зростає, в багатьох країнах його починають
вивчати з 1 класу. Так само з програмуванням – спочатку навчаєтесь програмувати, а
потім, програмуючи, можете навчитись новому або винайти щось інноваційне. Це
унікальне розширення Ваших можливостей як людини.
Головною метою діяльності є формування та підтримання інтересу у вихованців.
Це дозволяє позбавитися від нудної складової навчального процесу, а також дає
можливість проявити ініціативу та втілити у зображення свої фантазії. Для покращення
якості навчання, можна дозволити створення індивідуальних зображень, оскільки
процес роботи передбачає використання однакових інструментів, за схожими
принципами.
Науково-пізнавальна діяльність вихованця, організована у формі виконання
проектів, є найбільш прийнятним методом для формування універсальних навчальних
дій. Включення вихованців в проектну діяльність творчого характеру дозволяє
сформувати у нього пізнавальний інтерес і дослідницькі навички. А це в свою чергу
вимагає використання певних засобів (інструменту). В якості такого інструменту
ідеально підійде програма Adobe Photoshop CS6.
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1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ADOBE PHOTOSHOP CS6
Перед початком роботи, необхідно завантажити зображення, частини яких слід
перемістити на фон. Зображення можуть бути будь-які, основним критерієм для вибору
матеріалів є розширення, що має бути не менше ніж 1000*1000 пікселів для
комфортного навчання, та контрастність кольорів: зображення мають бути з різкою
границею кольорів. Можна використати зображення з додатку.

Також, рекомендується створити окрему папку для збереження готового
результату.
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2. СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ «МІСЯЦЬ У ІНШІЙ ГАЛАКТИЦІ»
Перш за все необхідно запустити програму, двічі клікнувши на іконку:

Після відкриття програми натискаємо «Файл»-«Відкрити», та обираємо шлях до
раніше підготованих файлиів з додатку.

Обравши потрібний файл натискаємо кнопку відкрити, після чого очікуємо
завантаження картинки.
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Після відкриття маємо наступний вигляд екрану:

Для зручності можна відкрити зображення у «повно екранному режимі». Для
цього слід навести мишу на верхню частину рамки зображення, затиснути ліву
клавішу, та перетягти рамку трохи вгору, до появи синьої рамки, як показано на
малюнку нижче:
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Якщо в цей момент відпустити ліву клавішу, то зображення відкриється у повно
екранному режимі.

Оскільки головним об’єктом є місяць, то саме його необхідно виділити. Для
цього можна використати інструмент «Швидке виділення», він знаходиться на панелі
інструментів. Щоб його використати, слід клікнути лівою клавішею миші.

Обравши інструмент слід виділити місяць, натискаючи ліву клавішу миші.
Програма відносно точно розуміє границі, однак виділяти слід з невеликим запасом.
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Після виділення слід відкрити зображення галактики, що помістили у папку
раніше, переносимо зображення галактики у повно екранний режим, а зображення
місяця – у віконний.
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На панелі інструментів обираємо інструмент переміщення:

Наводимо інструмент на виділену область, затискаємо ліву клавішу, та
перетягуємо виділену область на зображення галактики, після чого можна закрити
зображення місяця.

Переносити можна у будь-яку частину фонового зображення. За замовчанням
виділена область переноситься на новий шар, тож її можна вільно переміщувати цим
же інструментом. Для налаштування розміру об’єкта слід натиснути комбінацію
клавіш CTRL+T. Утворюється рамка, за допомогою якої можна змінювати розмір. Для
того, щоб пропорції об’єкту не змінювались, під час зміни розміру слід затискати
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комбінацію клавіш ALT+Shift. Обираємо потрібний розмір та положення Місяця, та
натискаємо клавішу Enter.

Після цього обираємо інструмент «Ластик», ставимо зручний нам розмір у
верхній частині екрану, та жорсткість приблизно 60%. З такими налаштуваннями
робимо границі Місяця менш різкими.
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Після обробки маємо готовий результат:

Для збереження вайлу слід перейти у вкладку «Файл» - «Зберегти як», обрати
потрібний формат, вказати ім’я файлу та натиснути кнопку зберегти.
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Параметри для збереження у найкращій якості такі:

Відкриваємо папку, та знаходимо збережений результат:
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ВИСНОВОК
Adobe Photoshope CS6 - це зручна, та найпопулярніша з програм для створення
дизайну та обробки зображень. В ній реалізовано зручний інтерфейс, швидкі
алгоритми обробки, гарний функціонал, велика кількість плагинів, та додаткових
інструментів, які користувач може встановити для власних потреб.
З метою розвитку творчих здібностей, формування почуття стилю та покращення
навичок зі створення Web-сторінок, з привабливим виглядом та інтуїтивно зрозумілим
меню, слід використовувати графічні редактори, які дають можливість набагато
простіше вносити зміни, та проводити експерименти із зовнішнім виглядом сторінки,
тим самим покращуючи кінцевий результат.
Подібні роботи розвивають у вихованців почуття стилю, розуміння краси та
гармонії кольорів, що важливо не тільки у Web-програмуванні, але й у повсякденному
житті, та інших галузях роботи.
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