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У графічному редакторі Adobe Photoshop :
Користуючись інтернет ресурсами вивчити та використати в самостійній
роботіФІЛЬТРИ Й ЕФЕКТИ
o Основні відомості про фільтри
o Використання фільтра «Пластика»
o Використання галереї розмиття
Використовуйте ефекти з галереї розмиття для швидкого створення різноманітних
фотографічних ефектів за допомогою інтуїтивних елементів керування на зображенні.
https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/using/masking-layers.html
https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/using/retouching-repairing-images.html
1. Творче індивідуальне завдання "Створення афіші фірмової страви кафе національної кухні
в програмі Adobe Photoshop "

Тема : фірмова страва кафе національної кухні.
Вимоги до роботи:
1. У роботі має бути використано фрагмент традиційного орнаменту
2. Файл має бути високої роздільної здатності (не менше 300 ppi), формат А3 альбомне.
3. Зробити 3-5 фотографій 4-5 головних інгредієнтів( інгредієнт є речовиною, яка утворює
частину суміші) і самої страви.
4. Вибрати найкращі фото і методом колажу створити файл, який складається з - фон,
назва страви, фото інгредієнтів і страви з мінімальною текстовою інформацією,
національна символіка.
5. На перегляді файл має бути представлений у вигляді файлів формату jpg і. psd (у шарах),
також необхідно надати початкові файли, які використовувалися при створенні творчого
завдання.
6. Текстова інформація – країна походження та назви– обов’язкова.
Примітка: не забути про колірну корекцію зображень, налаштування яскравості і контрастності .
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У графічному редакторі Adobe Photoshop :
Користуючись інтернет ресурсами вивчити та використати в самостійній роботіПоняття маски (швидка маска, маска шару, векторна маска); Поняття
ретушування. Інструменти ретушування.
https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/using/masking-layers.html
https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/using/retouching-repairing-images.html
1. Творче індивідуальне завдання "Створення комп'ютерного колажу в програмі Adobe
Photoshop"
Тема : афіша на концерт класичної музики.
Вимоги до колажу:
1. У колажі мають бути використані елементи мінімум з 3 фотографій
2. Колаж має бути високої роздільної здатності (не менше 300 ppi), формат А4.
3. На перегляді колаж має бути представлений у вигляді файлів формату jpg. і psd. (у шарах),
також необхідно надати початкові файли, які використовувалися при створенні творчого
завдання.
4. Текстова інформація – час, місце, назва концерту – обов’язкова.
Примітка: не забути про колірну корекцію зображень в колажі, налаштування яскравості і
контрастності, використання тіней.

