Створення фотоконтенту для соціальних мереж : методичні матеріали [Текст] /
уклад. Н. А. Гагаріна; відповід. за випуск В. О. Лісогор; КУ «Центральна міська публічна
бібліотека Маріупольської міської ради з філіями».  Маріуполь, 2021.  28с.

Видання містить практичні рекомендації щодо наповнення сторінок бібліотек у
соціальних мережах якісним фотоконтентом. Представлений огляд графічних редакторів,
онлайн-сервісів та надані алгоритми стандартного редагування зображень.
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ВСТУП
ЯКІСНЕ ФОТО: ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Сторінка бібліотеки у соціальних мережах є представництвом самої установи у
віртуальному світі та впливає на імідж бібліотеки серед користувачів. Якісний візуальний
контент є одним з показників якісного адміністрування мережевої сторінки, сайту, блогу.
Бібліотечна публікація у соціальних мережах складається, переважно, із тексту з
фотографією або із тексту та відео.
Якісні фотографії несуть змістове навантаження, доповнюють текстовий блок,
привертають увагу користувачів соцмереж (змушують зупинити перегляд стрічки новин
та прочитати супровідний текст), складаються у фотозвіт проведеного заходу тощо.
Під час проведення заходу не всі кадри вдаються гарними та якісними. У такому
випадку необхідно обрати до 10 вдалих кадрів та використати їх для фотозвіту.
Що робити, коли у наявності є всього лише декілька фотографій неналежної якості?
 Не використовувати такі світлини взагалі
 Вирізати цікавий момент з невдалої фотографії
 Завдяки фоторедакторам поліпшити якість світлини
ЯКИХ ПОМИЛОК СЛІД УНИКАТИ, ЩОБ НАПОВНИТИ МЕРЕЖЕВУ СТОРІНКУ
ЯКІСНИМ ВІЗУАЛЬНИМ КОНТЕНТОМ?
1.

Нечіткі «розмиті» фотографії.

2.

Фотографії з невдалим зображенням.

Світлини, на яких можна побачити:


підсобне приміщення через відкриті двері;



нахилені під певним кутом вертикальні або горизонтальні лінії, поверхні,

предмети (наприклад, «завалені» стелажі, поверхні столів, колони тощо);

4.



користувачів, сфотографованих з невдалого ракурсу;



обкладинку книги з відблиском світла від фотоспалаху;



невдалий фон для зйомки тощо.

3.

Занадто темні або занадто світлі фотографії.

Світлини, які тематично не відносяться до роботи бібліотеки.
Кадри, на яких можна побачити:


зображення тварин, квітів;



рекламні світлини (сайти, магазини);



особисті світлини працівників тощо.
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1.

Г
ГРАФІЧ
ЧНИЙ РЕДАКТОР
Р PHOTO
OSCAPE
PH
HOTOSCA
APE – безко
оштовний ф
фоторедакттор для

редагуввання фотоографій, сум
місний з M
Microsoft Wiindows.
П
Програма доозволяє ред
дагувати зоображення за
допомоогою стандаартних інсттрументів, а також
комбінуувати готовві роботи і проводитии пакетне
коригуввання.
Заавантажити
и програму
у можна з оофіційного
сайту: hhttp://www..photoscapee.org/ps/maiin/download.php
Заа посиланн
ням:
htttps://free-sooftware.com
m.ua/photo--editors/pho
otoscape/
А
Або за цим посиланням
п
м, користую
ючись інст
трукцією по
п завантаж
женню та
встановвленню (зв
верніть ува
агу, що кноопка «ЗАВ
ВАНТАЖИ
ИТИ» знахходиться
наприк
кінці сторіінки після інструкціїї):
htttps://photosscape.su/do
ownload
1.1 МО
ОЖЛИВОС
СТІ PHOT
TOSCAPE


рредагуванн
ня фотограф
фій (зміненння розміріів зображен
нь, обтинанння, змінен
ння
яяскравості,, насиченоссті кольоруу, балансу білого,
б
кор
рекція конттрастності тощо);
т



м
можливістьь редагуван
ння декільккох світлин
н одночасн
но;



ввидалення ефекту чер
рвоних очеей, додаван
ння фреймів
в (рамок), ттексту і філ
льтрів;



ввикористан
ння пензлю
ю, штампу, режиму мо
озаїки тощо
о;



сстворення колажів;



аанімація зоображення (створенняя з декілько
ох зображеень одного анімованогго у
ф
форматі GIIF);



м
можливістьь друку фо
отографій, ввізитівок;



п
поділ фотоографій на кілька
к
часттин.
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1.2

З
ЗНАЙОМС
СТВО З ФОТОРЕДА
Ф
АКТОРОМ
М

Програама складаєється із 13 блоків,
б
які
відповіддають за можливості
м
редактораа:
«Редак
ктор» - редаагує одну фотографію
ф
ю.
«Пакеттний редак
ктор» - одн
ночасне реддагування
багатьоох світлин. Задаютьсяя необхідні параметри
и,
які засттосовуютьсся до усіх обраних
о
фоотографій.
«Сторінка» - ствоорити однее фото злитттям
багатьоох фото на сторінці, то
обто створ ити колаж
ж!
«Комбіінування» - створити
и одне фотоо
комбінууванням баагатьох фотто вертикалльно або
горизон
нтально.
«Анімоовані GIF»» - створити
и одне анім
моване
фото з ддекількох.
«Друк»» - друкуваати фото.
«Фрагм
менти фотто» - розбитти одне фотто на кількка частин.
«Знімок з екрануу» - створитти знімок еекрану та зб
берегти його.
«Колір
рна піпеткаа» - можли
ивість обратти колір з будь-якого
б
місця на еккрані.
«Конвеертер Raw» - конверттувати Raw
w у JPG.
«Перей
йменувати
и» - пакет перейменув
п
вання.
«Шабл
лони сторін
нок» - друк
к шаблонівв лінованих
х аркушів (у
у лінійку, кклітинку, для
д запису
нот, каллендарів).
«Перегглядач» - екран
е
перегглядача фотто.
ЗАВАН
НТАЖЕНН
НЯ ФОТО
О ДО ПРОГ
ГРАМИ
1. В
Відкриваєємо вкладк
ку «Редакттор» (або
ііншу)
2. О
Обираємо фото
Програама

прац
цює

з

фотографія
ф
ями,

які

зберігаю
ються у комп’ютері.
Для цього необхіідно у вікн
ні, розташоованому у
лівій веерхній часттині екрану, вибратии місце, де
зберігаєється світллина та обрати її.
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Наприкклад, Цей комп’ютер
к
р  Новий
й том (D:)  Для фейсбуку
ф
 Шаблон
ни книг 
фото.
Фотогррафія з’явитться у вікніі редагуванння.

Панель під фотогграфією наадає інфоррмацію про
о світлинуу
(назва, розмір, ро
оздільна здатність зоббраження),, вказує наа
масштабб та дозвол
ляє збільши
ити або змееншити йогго.

З ЧОГО
О РОЗПОЧ
ЧАТИ РЕД
ДАГУВАН
ННЯ СВІТЛИНИ?
Дл
ля

редагу
ування

«Р
Редактор»

передбаче
чені

інсструментам
ми:
«О
Обрізка»,

сввітлини
4

«Осн
сновне»,

«Інструмеенти».

у

розділіі

вкладки
в

з

«Об’єкт»,,
Розглянемо
Р
о

кожну вкладк
ку.

имо, що прри редагуввання фотоо завжди можна
м
відмінити або
Зазначи
останню
ю дію, абоо взагалі відмінити
в
уусі правки
и одразу. Для
Д цього
необхіддно викори
истати кно
опки, розтташовані у правому нижньому
н
куті проограми.
Після рредагуванняя фото необ
бхідно обоов’язково зб
берегти свіітлину.
ВКЛАД
ДКА «ОСН
НОВНЕ»
Перши
ий розділ вкладки доззволяє самоостійно ствворити рамку для фоттографії або
о обрати її
з представлених шаблонів.
ш
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Кнопкаа «Округл
лити».
За допоомогою цієєї опції кути фотограф
фії можна округлити,
о
обрати
форматт, товщину та колір раамки округглення.

Кнопкаа «Рамки
и» дозволяє додаати до фотографії
ф
ї
стандарртну кутову
у рамку. Можна
М
обраати її товщи
ину, колір,,
а також
ж признач
чити окремо товщиину кожно
ої сторони
и
рамки.

Кнопкаа «Лінія рамки»
р
всттановлює ррамку на фотографіію.
При цььому можн
на обрати колір
к
рамкки, тип, товщину та, за
потреби
и, округлитти її кути.

К
Кнопка «Фото + рамк
ка».
ІІз розкривн
ного меню
ю обрати ш
шаблон раамки, який
й
ббуде ском
мбінований з фотогррафією. У програміі
ппредставлеено понад 150 шаблоонів рамок
к. Поруч ізз
ккнопкою встановлен
в
ий регулят
ятор товщи
ини рамки
и
((можна збіл
льшити або
о зменшитии рівень).

Другий
й розділ вк
кладки від
дповідає заа редагування зображ
ження (змінну кольору
у, розміру,,
яскравоості, насичееності тощо).
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Блок
білі колльори, негаатив).

зміню
ює тон свіітлини (сеп
пія, чорно--сірі кольори, чорно--

Наступ
пний блок
змінює положення
п
я світлини (довільне,,
обертан
ння за та проти годинниккової стріл
лки, гори
изонтальне віддзеркаалення таа
вертикаальне відоб
браження).
Кнопка «Зміна
«
роззміру» дозвволяє зміни
ити розмірр
фотограф
фії. Із розкр
ривного мееню можли
иво обрати
и
необхідни
ий

розмір
р,

а

проограма

аввтоматичноо

змінить його.
й
Є також й інші варііанти змінии розміру світлини.
с
хідно для розміщення
р
я фотограф
фії на сайтіі
Це необх
або відпр
равлення електронною
ю поштою.
Також дана фун
нкція вплливає на роздільнуу
здатністьь світлини (ширина тта висота зображенняя
у пікселяях).

Кнопки
и «Яскравіість, Колір
р», «Різкістть», «Ефек
кт фільму»
», «Авторіввень», «За
абарвити»,,
«Підсвічування»» можна вик
користовуввати двомаа способами
и:


н
натиснути на саму кнопку

(програм
ма або аввтоматичноо

ввідредагує світлину, або надастть нескладн
ні варіанти
и ефектів, яякі можна змінювати,
з
,
ообирати, од
дразу перегглядати реззультат і зн
нову зміню
ювати);


н
натиснути на познач
чку розкриивного мееню

(ро
озкриєтьсяя

ссписок із великою кількістю
ю ефектів; для шви
идкого доссягнення результату
р
у
н
необхідно точно зн
нати, які оопції обир
рати або змінювати.
з
. При цьо
ому, якщоо
ррезультат є незадовіл
льним, необбхідно відм
мінити дію і обирати оопцію нано
ово).
Першийй варіант є більш зруучним, том
му що за зм
мінами на світлині м
можна спо
остерігатии
одразу і одразу ж їх коригуувати, але кожен кор
ристувач пр
рограми P
PHOTOSCA
APE обираєє
прийнят
тний варіаант самост
тійно.
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ВКЛАД
ДКА «ОБ’ЄКТ»
Завдяки
и інструмен
нтам даної вкладки сттає можливвим додати
и на світлинну текст, ви
иноску, щее
одну сввітлину, геоометричну фігуру, си
имволи та відредагуваати доданийй об’єкт.

ВКЛАД
ДКА «ОБР
РІЗКА»
Після ввибору цієєї вкладки на світлиині курсоро
ом виділяєється прям
мокутна об
бласть, якуу
необхіддно зберегтти. Іншу чаастину прогграма видалить.
Такий сспосіб обріізання фото
ографії мож
жливий при
и виборі оп
пції «Вільнне обрізанняя».
Також з розкривного меню
ю можна ообирати пр
ропорції об
брізання аб
або постави
ити нижчее
позначкку для окруугленого об
брізання.

ВКЛАД
ДКА «ІНС
СТРУМЕНТИ»
Лівий бблок інструументів, як
кий складаєється з
активни
их

кноп
пок

«Ч
Червоні

очі»,

«Родим
мка», «Моозаїка» дозволяє приибрати
зі світлини недолііки. Для цьього натисккається
відповіддна кнопкка та на фото
ф
виділляється
дефектн
на область.
Правий
й блок інсттрументів складаєтьс
с
ся із активн
них кнопок
к «Пензел
ль для мал
лювання»,,
«Клонуувальний штамп», «Ефект
«
пеензля». Дляя досягнен
ння необхіддного результату дляя
усіх цихх інструмеентів можнаа обирати ккольорову гаму та роззмір пензляя.
Кнопкаа «Пензель
ь для малювання»» призначеена для маалювання на світлині певним
м
кольороом.
Кнопкаа «Клонувальний штамп»
ш
доззволяє зам
містити пев
вну ділянкуу на світли
ині іншою
ю
ділянкоою з цієї ж світлини. Для
Д цього ннеобхідно діяти за алгоритмом:
10
0



натиснути кнопку «Клонувальний штамп»;



обрати розмір штампу (залежно від ділянки обробки);



встановити курсор у вигляді кола на ділянку, яка буде скопійована;



протягнути інше коло і встановити його на ділянку, яку необхідно замалювати;



рухати курсором для заповнення обраної ділянки.

Кнопка «Ефект пензля» дозволяє розмити частину фотографії з певним ефектом (мозаїка,
тремтіння, сепія, кристалізація ) та з різною інтенсивністю, змінити тон, затемнити чи
висвітлити певні ділянки.
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1.3 АЛ
ЛГОРИТМ
М СТАНДА
АРТНОГО РЕДАГУВ
ВАННЯ ФОТОГРАФ
ФІЇ У
PHOTO
OSCAPE
1.

ЗЗавантажитти фотограафію.

2.

В
Вирівняти положенн
ня предмеетів на сввітлині кн
нопкою

Повернути
и
«П

які повиннні бути ро
довільн
но». На фотографії необхідно вибрати предмети,
п
озташованіі
вертикаально або горизонтал
г
льно, потім
м, зміщуючи регулято
ор, досягти необхідно
ого ефекту..
Натисн
нути кнопкуу «ОК».
3.

Д
Додати сввітлині ріізкості. Прри натискканні кнопки «Різк
кість» про
ограма заа

замовчеенням полііпшує фото
ографію. Я
Якщо ефектту не досяггнуто, то ннеобхідно протягнути
п
и
вправо регулятор «Кількіст
ть». Натисннути кнопку «ОК»
4.

.

Д
Додати сввітла на фотографію
ф
ю. Натисну
увши

кнопку «Яскравіість, колір
р», переміщ
щати регул
лятор
рівня «Світліше» до досягнеення необххідного ефеекту.
Натисн
нути кнопкуу «ОК».
5.

О
Обрізати

фотограф
фію.

Вибррати

вкл
ладку

«Обрізк
ка» та виділити
в
курсором
к
на фотогр
рафії
ділянкуу, яку необ
бхідно збер
регти. Наттиснути кн
нопку
«Обрізк
ка».
6.

Д
Додатково можна всттановити раамку, додатти

до світллини написс або об’єктт тощо.
1.4 АЛГ
ГОРИТМ СТВОРЕН
ННЯ КОЛ
ЛАЖУ У PH
HOTOSCA
APE
2. Обррати світли
ини, з яких буде зробллений колаж
ж.
3. Зберрегти їх в окрему
о
пап
пку на компп’ютері (дл
ля
зруччності).
4. За н
необхідністтю редагуваати фотогррафії.
5. Відккрити прогграму PHOT
TOSCAPE
6. Обррати розділл «Сторінкаа».
7. У віідкритому розділі злівва обрати ппапку з
фоттографіями для колаж
жу. Справа ннаявні
різн
номанітні макети
м
стор
рінок-колаж
жів. Необхіідно
обраати макет.
12
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8. Надд макетами розташоваана панель,, яка дозвол
ляє змінити
и розмір фррагментів, накласти
філььтр, додати
и простір-рамку між ссвітлинами
и, задати її колір,
к
додаати рамку окремо
о
на
кож
жну світлин
ну. Обрати необхідні вваріанти.
9. Перремістити кожне
к
фото
о на місце у колажі.
10. Зберрегти роботу.
1.5 АЛГ
ГОРИТМ СТВОРЕН
ННЯ GIF-А
АНІМАЦІІЇ У PHOT
TOSCAPE

2. Обррати світли
ини, з яких буде зробллений колаж
ж.
3. Зберрегти їх в окрему
о
пап
пку на компп’ютері (дл
ля зручностті).
4. За н
необхідністтю редагуваати фотогррафії.
5. Відккрити прогграму PHOT
TOSCAPE
6. Обррати розділл «Анімован
ні Gif».
7. Наттиснути кноопку «Додаати» та обррати фото з папки дляя анімації.
8. Післля того, як світлини загрузяться
з
я, необхідно
о налаштув
вати темп, з яким вон
ни будуть
змін
нюватися. Для
Д цього змінюється
з
я значення у розділі «Змінити
«
трривалість»..
9. Насступна кноп
пка «Змінити ефект» ввстановитьь напрямок
к та вид ефеекту, з яким
м будуть
змін
нюватися світлини.
с
10. Таккож можли
иво встановвити колір ф
фону, зміни
ити розміри світлин ттощо.
11. Зберрегти роботу.

13
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2.

Р
РЕДАГУ
УВАННЯ СВІТЛИ
ИН В ОНЛАЙН СЕРВІСІ
С
Г
ГРАФІЧ
ЧНОГО

ДИЗА
АЙНУ CANVA
C
Canva — графічний онлайн--редактор, за допом
могою
якого

користувач

візуального

має

кон
нтенту

можливіссть
дл
ля

створ
рювати

соціалльних

меереж

дизайн
(граафіку,

презенттації, афіш
ши), реклаамної проддукції (букклети, плаакати)
тощо.
Основу онллайн-констр
руктора сттановить фоторедакттор з
ю
великою

вбудовваною

біб
бліотекою

шаблоніів,

ілюстр
рацій,

фотограафій, шриф
фтів, іконо
ок, діаграм
м та інших
х елементів для
швидкоого створен
ння профессійної графііки.
2.1 АЛГ
ГОРИТМ СТАНДАР
РТНОГО Р
РЕДАГУВ
ВАННЯ ФО
ОТОГРАФ
ФІЇ У CAN
NVA
1.

П
Початок роботи
р

Почати
и роботу необхідно
н
з вибору ш
шаблону. Або, якщо
о метою є тільки реедагуванняя
окремої світлини, обрати маакет чистогго аркушу необхідног
н
о розміру.
2.

З
Завантажеення світлини

Для тоого, щоб мати мож
жливість реедагувати світлину необхідноо завантаж
жити її доо
програм
ми. Це моожливо зро
обити за ддопомогою
ю лівої вертикальної панелі з активними
и
кнопкам
ми.
Кнопкаа «Додані файли»
ф
 «Завантаажте меддіа»  «П
Пристрій»» (або іншее місце, дее
зберігаю
ються світ
тлини)  Виділити
В
сввітлину  Натиснут
ти «Обрат
ти».
Світлин
на завантаж
житься.
3.

О
Обтинання зображен
ння

Обрізатти знімок, щоб умісттити його на дизайн
ні або змін
нити його фокус і ко
омпозицію
ю
можливво декількоома способами.
Звичай
йна обрізкаа:


п
переміститти світлину
у на шаблонн;



ввиділити фото
ф
двічі натиснувши
н
и на нього (або натисн
нувши кноопку «Обріззання»);



п
перетягуюч
чи куточки
и рамки мож
жна змінитти розмір зн
німка та йоого масштааб;



оотримавши
и вдалий реезультат нееобхідно наатиснути кн
нопку «Готтово».
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Обрізкаа за допомогою сітки
и (створюєється кола
аж):



ввідкрити чи
истий арку
уш;



н
на лівій біч
чній панеліі пошуку оббрати кноп
пку «Елемеенти»;



ввибрати з представле
п
них груп ««Сітки»;



ообрати неообхідний шаблон
ш
сіткки (модельь колажу) та
т перетягннути його на чистий
й

аркуш;


ззавантажитти світлини
и для дизаййну;



п
перетягнутти кожну сввітлину на місце у сіттці.

При таакому видіі обрізки при переннесенні ко
ожної фото
ографії пррограма аввтоматичноо
обрізає фотографіію під розм
мір області на сітці.
Натисн
нувши на фото
ф
2 рази
и можна вииділити йогго та переттягнути влііво-вправо або вгору-вниз, ти
им самим коригуючи
к
положенняя світлини на колажі.
Фігурнаа обрізка зображення
з
я:

 відкритти чистий аркуш;
а


на лівій
й бічній пан
нелі пошук
ку обрати ккнопку «Ел
лементи»;



вибрати
и з предстаавлених гру
уп «Рамки »;



обрати необхідний шаблон рамки
р
та пееретягнути
и його на чи
истий аркуш
ш;
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завантаажити світллини для ди
изайну;



перетяггнути зобрааження на місце
м
у рам
мці;



при неообхідності додати осн
новний фонн на світлин
ну.
У сервіісі CANVA
A розділ «Р
Рамки» склладається з різноман
нітних шабблонів: пряямокутні, у
формі ллітер та циф
фр, у форм
мі геометри
ичних фігур
р, художні тощо.
4.

З
Змінити наапрямок фотографії
ф
ї
Досить частто при роб
боті з готоовими

шаблон
нами

ви
иникає

розташуування
фотограафії

ситуація,
с

п
предметів

не

осібб

або

відповідаає

що
на

загалььному

напрям
мку шаблон
ну.
Н
Наприклад,

оформлю ється

коли

цитата і необхід
дно розміістити порртрет
(на

автора

об
браній

сввітлині

аавтор

«дивитьься» вліво, а на шаб
блоні необххідне
правосттороннє роозташуванн
ня).
Заазначимо, що при такий
т
ситууації,
звісно, можна змінити розтаашування еелементів на
н шаблоні,, але це заббере більшее часу, ніж
ж
змінити
и напрямокк фотографії.
Щ
Що необхідн
но зробити
и:


п
переміститти зображен
ння на шабблон;



ввиділити його;



н
натиснути на верхній
й панелі інсструментів кнопку «П
Перевернутии»;



ообрати нап
прямок (поввернути горризонтальн
но або повеернути верттикально).

5.

П
Покращен
ння зображ
ження

Для тоого, щоб змінити свіітлину неообхідно ви
икористовувати панелль інструм
ментів, якаа
з’являєтться над фоотографією
ю.
Ефект
ти
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Кнопкаа розкриває бічну паанель з вееликим наб
бором гото
ових фотоофільтрів. Застосував
З
в
будь-яккий до світллини можн
на образу п
побачити реезультат та залишити або відмін
нити ефект..
Фільтррувати

Предсттавлені у програмі фільтри одразу автоматичн
а
но змінятть кольоро
ову гаму,,
ність, яскрравість фоттографії. В
Вплив філььтру посил
люється аббо зменшу
ується при
и
насичен
переміщ
щенні марккеру інтенссивності.
Налаш
штування

Змінити
и яскравістть та відтін
нок, додатии контрасту
у, насичено
ості, розмиити світлин
ну – все цее
можливво зробитти самосттійно в ррозділі «Н
Налаштування». Дляя цього необхідноо
переміщ
щувати марркер навпроти обраноої функції та
т одразу сл
лідкувати зза результаатом.

17
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3.

Р
РЕДАГУ
УВАННЯ СВІТЛИ
ИН У ПРО
ОГРАМІІ «ФОТО
ОГРАФІЇ»
» ВІД

WIND
DOWS 10
У додаатку «Фотоографії» у Windows
W
110 наявні різні
р
спосо
оби поліпш
шення фото
ографій. Заа
допомоогою інструументів пр
рограми моожна обріззати, повер
рнути, автооматично покращити
п
и
фотограафії, а такоож застосуввати до нихх фільтри.
ЯК ВІД
ДКРИТИ ЗАСТОСУ
З
УНОК?
1. П
Перший сп
посіб: на панелі
п
завддань у пош
шуковому вікні напиисати «Фо
отографії»,,
п
після чого обрати дод
даток.

2. Д
Другий сп
посіб: череез меню ккнопки «П
Пуск» у переліку
п
ввсіх програам обрати
и
««Фотограф
фії»
3. Т
Третій споосіб: обратти у папціі світлину,, яку необ
бхідно реддагувати. Відкрити
В
їїї
ддвома клікками. За зам
мовченням фотографіія відкриєтьься у необххідній прогграмі.

При цььому над фотограф
фією з’явля
ляється пан
нель з ін
нструментам
ми, які дозволяють
д
ь
збільши
ити масштааб світлини
и, видалитии її, оберну
ути або обр
різати.
Але длля більш яккісного ред
дагування фотографіії необхідн
но обрати ккнопку «Змінити таа
створи
ити».
18
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3.1

А
АЛГОРИТ
ТМ СТАНД
ДАРТНОГ
ГО РЕДАГ
ГУВАННЯ
Я ЗОБРАЖ
ЖЕННЯ У

ПРОГР
РАМІ «ФО
ОТОГРАФ
ФІЇ» ВІД W
WINDOWS 10

Кнопкаа «Змінити та створитти» розкрииває
меню,

з

якогоо,

поставлленого

в

зал
лежності

заавдання,

від

необхіддно

обрати відповіднуу опцію.

Т «ЗМІНИ
ИТИ»
ПУНКТ
Пункт «Змінити
и» складаається з 3 розділівв: «Обрізка та пооворот», «Фільтри»,
«
,
«Кориггування».
«Обрізк
ка та повоорот»
У даном
му розділі можливо:


зза допомогою зміни
и положенння маркеру
у «Вирівн
нювання» змінити кут
к нахилуу
ооб'єктів на фотографіії;



ообрізати фотографію довільно аабо пропорційно;



п
повернути світлину за годинникковою стріл
лкою;



п
перевернутти зображеення вправво або вліво
о.

«Фільттри»
У даном
му розділі можливо:
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ообравши опцію
о
«Пок
кращити ф
фото», кор
ристувач оттримує митттєве та аввтоматичнее
рредагуванн
ня фото. При цьом
му можна самостійно збільш
шити або зменшити
и
іінтенсивніссть фільтраації;



ддовільно обрати
о
філ
льтр з преедставлених в програмі та збіільшити / зменшити
и
іінтенсивніссть фільтраації.

«Кориггування»
Важливвий розділ при редагу
уванні фотоографій.
Можливост
М
ті:
 кор
ригуючи
«Свіловее

маркери

оформ
млення»,

пунктівв
«Колір»,,

«Ясність»
», «Віньєєтування» можливоо
кардиналььно змінитти світлину
у, розмити
и
зображення тощо;
 вид
далити зі світлини недоліки
и
(ефект «червоних оччей», дефек
кти).

ПУНКТ
Т «МАЛЮ
ЮВАННЯ»
»
У даноому розділлі можливо
о власнорууч
нанести
и

на

зображенн
ня

написс,

малюноок.
Для цьоого викори
истовуютьсся пензлі тта
ручки, для яких обираються
о
я кольори тта
товщин
на лінії, щоо наноситьсся.
20
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Т «ДОДАТ
ПУНКТ
ТИ ТРЬОХ
ХМІРНІ ЕФ
ФЕКТИ»
У цьом
му розділі можливо накласти нна статичн
ну фотограафію 3D-еф
фект (сяйвво, вогонь,,
блиск, п
повітряні кульки)
к
або
о 3D-моделлі (великий
й вибір мод
делей за теемами ), які анімуютьь
картинкку. До тогоо ж, можли
иво для кож
жної 3D-мо
оделі запланувати наппрямок та вид
в руху, а
також м
моделі авттоматично мають муззичний суп
провід (йогго можна ззробити гу
учніше абоо
вимкнуути).

ПУНКТ
Т «ДОДАТ
ТИ АНІМО
ОВАНИЙ ТЕКСТ»
У цьом
му розділі на
н статичну
у фотографіію додаєтьься анімований текст.
Для текксту можнаа:


обрати міісце розташування ((посередин
ні, бічне, верхнє
в
абоо нижнє положення
п
я
тощо);



иль написан
ння.
обрати сти

но від стилю
ю та місця розташуван
ання текст буде
б
мати різну
р
анімаацію.
Залежн
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Т «СТВОР
РИТИ ВІД
ДЕО З МУЗЗИКОЮ»
ПУНКТ
Обрав ддану опцію
ю користувач має мож
жливість сттворити від
део. Для цьього до свіітлини, якуу
редагуввали, необххідно додатти ще зобрааження та розмістити
р
и їх на стріччці розкадр
ровки.
До кож
жного зобрааження при
и бажанні ддодаються текст,
т
3D-еефекти, філльтри, рухи
и та інше.
Програама має біблліотеку влаасної фоноввої музики
и або користувач можее додати сввою.
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4.

Р
РЕДАГУ
УВАННЯ СВІТЛИ
ИН У РЕД
ДАКТОР
РАХ «MIC
CROSOF
FT

PAIN
NT» ТА «PAINT
«
3D»
3
Microsooft Paint - класичний
к
додаток, п
простий граафічний ред
дактор ком
мпанії Micro
osoft, який
входитьь до усіх оп
пераційних
х систем W
Windows.
Microsooft Paint 3D
D - додаток з розширенними можл
ливостями для тривиимірного
моделю
ювання та друку,
д
пред
дставлений в оновленій версії Windows
W
10..
Користтувач самосстійно обир
рає, яким з додатків скористатис
с
ся.
ЯК ВІД
ДКРИТИ ЗАСТОСУ
З
УНКИ?
1.

П
Перший сп
посіб: на панелі
п
заввдань у по
ошуковому вікні напписати «PA
AINT» абоо

«PAINT
T 3D», післля чого обр
рати додатоок.

2.

Д
Другий споосіб: у меню
ю кнопки ««Пуск» від
дкрити розд
діл з усіма програмам
ми та

обрати додаток.
3.

Т
Третій: вид
ділити зобр
раження пр
равою кнопкою миш
ші, після чоого обрати опцію
о

«Відкрити за доп
помогою». З представвлених програм обратти «PAINT
T» або «PAIINT 3D».
Необхіддно вказати
и, що розтаашування ппанелей з ін
нструментаами та зовннішній вигл
ляд самих
інструм
ментів відррізняються у PAINT та PAINT 3D (залежить від веррсії програм
много
забезпеечення, встаановленого
о на комп’ю
ютері). Алее, знаючи принципи
п
рредагування світлин,
опануваання тієї чи
и іншої вер
рсії не станне проблемо
ою.
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4.1

Р
РЕДАГУВ
ВАННЯ ЗО
ОБРАЖЕН
ННЯ У ПРО
ОГРАМІ «MICROSO
«
OFT PAIN
NT»

У

редактоорі MICRO
OSOFT PA
AINT не пеередбачено
о редагуван
ння зображ
ження за яскравістю
я
ю
(насичееністю), коонтрастом та інш. А
Але є можл
ливість від
дкрити зобрраження у редакторіі
«PAINT
T 3D» і там
м відредагувати світлиини за необ
бхідними параметрам
п
ми.
МОЖЛ
ЛИВОСТІ РЕДАКТО
ОРА «MIC
CROSOFT PAINT»
1. Обрізатти, поверну
ути або відообразити світлину
с
(аб
бо виділенуу частину)..
Для цьоого необхід
дно на панеелі інструм
ментів обраати блок «Зображенняя».
22. Додати
и малюнок або
а текст зза допомого
ою блока «Інструмен
нти».
33. Додати
и геометрич
чні фігури ддо світлини
и та обрати їх контурр та вид зал
ливки.

4.2

А
АЛГОРИТ
ТМ СТАНД
ДАРТНОГ
ГО РЕДАГ
ГУВАННЯ
Я ФОТОГР
РАФІЇ У

ПРОГР
РАМІ «MIICROSOFT
T PAINT 3D
D»
ОБТИН
НАННЯ ФОТОГРАФ
Ф
ФІЇ
1. Траадиційне обтинання
о
я
зоббраження:


наттиснути кноопку «Обріізати»;



обррати довілььне обтинан
ння
(сам
мостійно переміщаюч
п
чи крапки
на м
медах малю
юнку);



абоо обрати об
бтинання заа певними
проопорціями (16:9, 4:3 тощо).
т

24
4

2. Чар
рівне видіілення


наттиснути на панелі інсттрументів ккнопку «Ча
арівне вид
ділення»;



перретягнути кути
к
або стторони загаальної на фотографії так,
т щоб вииділити зоб
браження,
якее необхідноо отримати;



наттиснути «Д
Далі»;



за ддопомогою
ю інструмен
нтів прибраати зайве з виділеного
о об’єкта аббо додати фрагмент,
ф
яки
ий помилкоово був вир
різаний з ньього;



наттиснути кноопку «Гото
ово»



виррізаний фраагмент мож
жна перетвоорити на наліпку або 3-D об’єктт; окремо редагувати;
р
;
коп
піювати та перенести в текстовиий редактор
р; зберегти як картинкку тощо.
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РЕДАГ
ГУВАННЯ
Я СВІТЛИН
НИ
 сскористати
ися розкриввним меню
ю панелі інсструментів;;
 обрати кноопку «Ефек
кти»;



ообрати філльтр

(впл
ливає на ззагальну кольорову
к
гаму та нна рівень яскравостіі

ззображенн
ня) та / або
о отриматии необхідн
ний ефект переміщууючи маркеер на коліі
н
налаштуваань світла.
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ЯК ДО
ОДАТИ НА
А СВІТЛИ
ИНУ ТЕКС
СТ, МАЛЮ
ЮНОК, НА
АЛІПКУ, 33-D ОБ’ЄК
КТ?
 сскористати
ися розкриввним меню
ю панелі інсструментів;;
 ообрати відп
повідну кнопку та доддати з пред
дставлених
х варіантів ннеобхідний
й елемент.
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ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕДАГУВАННЯ ФОТО
Безкоштовні програми, які необхідно встановлювати на стаціонарний комп’ютер
PHOTOSCAPE
Paint.NET

https://free-software.com.ua/photoeditors/photoscape/
https://free-software.com.ua/photoeditors/paint-net/download/
Безкоштовні онлайн-фоторедактори

FotoFlexer
Pixlr X
Editor.Pho.to
Фотошоп онлайн
Canva

http://fotoflexer.com/
https://pixlr.com/ru/x/
http://www.editor.pho.to/RU
https://online-fotoshop.ru/fotoredaktor-online
https://canva.com
Мобільні додатки

Photo Editor
Quik
VSCO
PhotoLayers
Snapseed
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