
Adobe Photoshop-та ақ-қара түсті суреттерді бояу 

 

Adobe Photoshop-та сіз дайын суреттерді өңдеп қана қоймай, сонымен қатар 

өз суреттеріңізді салып, нөлден таңғажайып жобалар жасай аласыз. Өз 

кескіндерін жасау сонымен қатар суретті оның контурлары бойынша бояу 

процесін де қамтиды.  

Ақ-қара фотосуреттердің түсі белгілі бір дағдылар мен көркемдік талғамды 

қажет ететін өте қызықты және шығармашылық процесс. Бұл мәселені шешу 

үшін фотошоп құралдарын және де қабат-маскаларын қолданамыз. Бұл 

нұсқаулық Photoshop бағдарламасын қолдана отырып, ақ-қара фотосуретке түс 

қою процесін көрсетуге арналған.  

Қабаттар мен векторлық маскалар туралы ақпарат 

Маскалардың екі түрі бар. 

Қабат-маска-бұл ажыратымдылыққа тәуелді бит кескіні, оны өңдеу сурет 

салу және бөлектеу құралдары арқылы жүзеге асырылады. 

Векторлық маскалар "қалам" және "Фигура" топтарының құралдарының 

көмегімен жасалады және кескіннің ажыратымдылығына байланысты емес. 

Қабаттар-маскалар мен векторлық маскалар кескінді бұзбайды, яғни 

маскаларды кейіннен өңдеген кезде олар жасырған пикселдер жоғалмайды. 

Қабат-маскалар мен векторлық маскалар қабат нобайының оң жағындағы 

қабаттар тақтасында Қосымша нобайлар түрінде көрсетіледі. Маска қабаты үшін 

бұл миниатюра қосылған кезде пайда болатын сұр реңктердің арнасы болып 

табылады. Векторлық масканың миниатюрасы-қабаттың мазмұнын кесіп 

тастайтын контурдың бейнесі. 

"Фон" қабатында Маска қабатын немесе векторлық масканы жасау үшін оны 

алдымен қарапайым қабатқа айналдыру керек ("қабат" мәзірі > "жаңа" > 

"фоннан"). 

Қабат-масканы қабат аймағынан алып тастауға немесе онымен қосуға 

болады. Қабат-маска-бұл сұр реңктердегі сурет. Қара боялған жерлер 

жасырылған; ақ түспен боялған жерлер көрінеді; сұр градациялар мөлдірліктің 

әртүрлі деңгейлеріне сәйкес келеді. 

Векторлық маска қабатта нақты шектеулі фигураны жасайды. Сондықтан 

оны нақты сызылған шекаралары бар элементтерді қосу үшін пайдалану 

ұсынылады. Векторлық Маска көмегімен қабат жасағаннан кейін оған бір немесе 

бірнеше қабат стильдерін қолдануға, қажет болған жағдайда оларды өңдеуге 

және батырманы, панельді немесе басқа сәндік веб-элементті бірден алуға 

болады. 

Сипаттар тақтасында масканы реттеуге арналған қосымша басқару 

элементтері бар. Масканың мөлдірлігін өзгерту мүмкіндігі (маска арқылы өту 

кезінде мазмұнды өңдеу дәрежесін реттеу үшін), масканы инверттеу, сондай-ақ 

масканың шекараларын егжей-тегжейлі таңдалған аймаққа ұқсас етіп өзгерту 

мүмкіндігі бар. 

 



Сабақтың тақырыбы: 
Ақ-қара түсті суреттерді бояу

ө/о шебері: Қыдырбай Н.М.



• Тақырып Бөлім 6.2. Растрлық редактор Photoshop бағдарламасында жұмыс

• Тақырыбы 6.2.18.  Ақ-қара түсті суреттерді бояу

• Сабақтың мақсаты: білімалушыларды photoshop бағдарламасында ақ-қара түсті 
суреттерді бояу жолдарымен таныстыру, бірнеше көлемді суретті бояуды  үйрену. 

• Сабақтың міндеттері:

• Білімділік: photoshop бағдарламасында бояу құралдары параметлерін баптау.

• Дамытушылық: photoshop бағдарламасымен жұмыс істеуді кеңейту.

• Тәрбиелік: білімалушыларды мамандыққа деген қызығушылықтарын ояту.

• Сабақтың түрі: жаңа сабақ.



Ақ-қара түсті фотоны бояу



Ол үшін біз ақ-қара түсті мен түсті фото 
ашып алайық



Түсті фотоға барып, Пипетка құралы арқылы 
адам терісінің түсін белгілеп алыңыз



Келесі ақ-қара түсті 
фотомызға барып, Жаңа 
корректуралық қабат 
ашамыз 



Слой-маскаға тінтуірмен басып тұрып, Ctrl+I
ды басыңыз



Міндетті түрде наложениесін Цветностьқа 
ауыстырып алыңыз



Келесі Кисть құралын алып, оның өлшемін өзіңізге ыңғайлы етіп 
қойыңызда Жесткость 0 болу керек. Кистьті дайындап алған соң, 

Адамның терісі бар жерлерді бояп шығыңыз

• Мыслаға 
дәл 
осылай 
бастайсыз





Келесі ернін бояу үшін 5-9 беттегі қадамдарды 
қайталаймыз, бұл жерде әрине Түсті фотодан 
еріннің түсін аламыз да Кистьпен бояймыз.



Келесі көзін бояу үшін жаңа қабат ашып 
мына параметрлерді қоямыз.



Сол жаңа қабатта Осветлитель құралын 
алып, көздің ішін жарықтандырамыз



Келесі көздің қарашғын бояу үшінде 5-9 беттегі 
қадамдарды орындайсыз, тек көздің қарашығының түсін 

өзіңіз таңдайсыз. Мен мысалы Көк түс алдым



Келесі шашын бояу үшінде 5-9 беттегі 
қадамдарды орындайсыз, шаштың түсінде өзіңіз 

таңдайсыз



Артқы фонын бояу үшін де 5-9 беттегі 
қадамдарды орындайсыз



Осымен жұмыс аяқталды! Киімдерін 
боясаңыз болады, ол өзіңіздің қалауыңыз



Карточкалық тапсырма 

 

Ақ-қара түсті суреттерді бояу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illustrator бағдарламасының интерфейсі 

  

Illustrator бағдарламасын іске қосқан кезде бастапқы экран көрсетіледі, 

онда мыналар көрсетілген: 

Жалпы ақпарат, Жұмыс процесі туралы ақпарат, сонымен қатар кеңестер 

мен ұсыныстар бар әртүрлі нұсқаулықтар. 

Жаңа құжаттармен тез бастауға арналған танымал стильдер. 

Соңғы Құжаттар: 

Illustrator қосымшасындағы жаңа мүмкіндіктер 

Бастапқы экранның мазмұны сіздің illustrator бағдарламасына және 

Creative Cloud жазылым жоспарына байланысты.  

 

Бастапқы экран интерфейсі 

Бастапқы экранда сол жақта келесі қойындылар мен түймелер 

көрсетіледі: 

Бастапқы экран. Басыңыз бұл қойындысын қосу үшін негізгі экран 

экранынан. 

Оқыту. Бағдарламадан бастауға көмектесетін Illustrator 

бағдарламасының негізгі және қосымша нұсқаулықтарының тізімін ашу үшін 

осы қойындыны нұқыңыз.  

Жаңа құжат жасаңыз. Жаңа құжат жасау үшін осы батырманы басыңыз. 

Illustrator-да қол жетімді көптеген шаблондар мен стильдердің бірін таңдау 

арқылы құжаттарды жасауға болады. Қосымша ақпарат алу үшін құжаттарды 

жасау бөлімін қараңыз. 

Ашу. Бар құжатты Illustrator-да ашу үшін осы батырманы басыңыз. 

Сонымен қатар, құжат пен бастапқы экран арасында ауысу үшін келесі 

белгішелерді пайдалануға болады: 

Бастапқы экран: құжаттан басты экранды ашу. 

Артқа: құжатты бастапқы экранда ашу. 

 

Illustrator-да жаңа құжатты жасау кезінде төменде сипатталған 

параметрлері бар бағдарлама тақырыбын көруге болады. 

Құжатты бөлісу: енді сіз осы белгішені басу арқылы адамдарды құжатқа 

тез шақыра аласыз. Біреуді шақырмас бұрын құжатты бұлт ретінде сақтаңыз. 

Іздеу және анықтау: бар іздеу параметрлерімен қатар, қазір жаңа 

мүмкіндіктер тақтасы бар. "Жаңа мүмкіндіктер" тақтасында сіздің 

дағдыларыңыз бен орындалатын жұмысыңызға байланысты ұсыныстар 

көрсетіледі. Бұл нұсқаулар бірнеше кезеңнен тұратын жұмыс процестерін 



қалай жылдамдатуға болатындығы туралы кеңестер мен нұсқаулықтарды 

қамтиды.  

Құжатты ретке келтіру: барлық ашық құжаттарды тор және плитка 

форматында ұйымдастыру үшін осы белгішені нұқыңыз.  

Жұмыс ортасын ауыстыру: жұмыс ортасының әртүрлі параметрлерін 

көру үшін осы белгішені нұқыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі 

Жұмыс ортасына шолу бөлімін қараңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Сабақтың тақырыбы:
Adobe Illustrator

бағдарламасы. Adobe 
Illustrator интерфейсі

2-18 тобы

ө/о  шебері: Қыдырбай Н.



 Adobe Illustrator векторлық графикалық редактор
ретінде ойластырылған, бірақ дизайнерлер оны әр түрлі
мақсаттарда, соның ішінде иллюстратор ретінде
қолданады. Бұл логотип және басқа да графиканы
жылдам салу үшін өте ыңғайлы - қарапайым бір парақты
құжат. Сонымен қатар беттеу жұмыстары, суреттерді
өңдеу жұмыстары яғни Индизайн және Фотошоп
бағдарламаларының қызметтерін жасай алатын
бағдарлама болып саналады. Бағдарламада интуитивті
интерфейс, көптеген функцияларға оңай қол жетімділік,
сурет салудың кең құралдары және кез-келген
күрделіліктің векторлық кескіндерін жасауға мүмкіндік
беретін түс пен мәтінді басқарудың кеңейтілген
мүмкіндіктері бар. Adobe Illustrator - бұл баспасөзге
немесе сыртқы жарнамаға арналған әртүрлі макеттерді
жасауға ыңғайлы редакторлардың бірі.



Adobe Illustrator интерфейсі



1. Құралдар тақтасы

2. Ашылған құжат атауы

3. Меню жолағы

4. Қасиеттер панелі

5. Жұмыс парағы

6. Түстер палитрасы

7. Қалып күй қатары



1. Құралдар тақтасы – барлық 
жұмыс жасауға арналған 
құралдар орналасқан тақта.



2. Ашылған құжат атауы – жұмыс жасауға 
ашқан құжат терезесінің атауы.

3. Меню жолағы – кез келген 
операцияларды орындауға арналған 
менюдің атауы орналасқан қатар 



4. Қасиеттер панелі – кез келген жұмыс жасап 
отырған құралдың қасиеттері көрсетілген қатар. 
Ескерту: бұл қатар сіз құралды басқан кезде ғана 
шығады.

5. Жұмыс парағы – жұмыс жасауға 
арналған ақ парақ



6. Түстер палитрасы –
түстер орналасқан терезе

7. Қалып күй қатары –
белгіленіп тұрған 
объектінің күйінің 
сипаты



Назарларыңызға 
рахмет!



Карточкалық тапсырма 

 

1. Интерфейс нөмірі бойынша жазу 

 

 

 

2. Жаңа құжат ашып, құралдар тақтасын қолдану 

 

 



Adobe Photoshop-та эффект құру 

 

Photoshop қабаттардың мазмұнын өзгертетін және оны бұзбайтын, 

мысалы, көлеңкелеу, жарықтандыру және қиғаштау сияқты көптеген 

эффекттер жасауды қолдайды. Қабаттың әсері оның мазмұнына байланысты. 

Қабат мазмұнын жылжыту немесе өңдеу кезінде сол әсерлер өзгертілген 

мазмұнға қолданылады. Мысалы, егер көлеңке түсіру әсері Мәтін қабатына 

қолданылса, онда бұл әсер жаңадан қосылған мәтінге де әсер етеді. 

Қабат стилі-бұл қабатқа немесе қабаттар тобына қолданылатын әсерлердің 

жиынтығы. Сіз Photoshop жиынтығына кіретін стандартты стильдердің бірін 

қолдана аласыз немесе "қабат стилі"тілқатысу терезесінің көмегімен жеке 

стиль жасай аласыз. Қабат эффектінің белгішесі қабат атауының оң 

жағындағы қабаттар тақтасында орналасқан. Қабаттар тақтасында ұсынылған 

стильдерді олардың құрамдас әсерлерін қарау және өңдеу үшін кеңейтуге 

болады. 

Бір қабат стилінде бірнеше эффект қолдануға болады. Сонымен қатар, 

кейбір әсерлердің бірнеше данасы қабат стилін жасай алады. 

Бұрын берілген стильді қабатқа қолдану 

Әдетте, бұрын берілген стильді қабатқа қолданған кезде, ол қазіргі 

стильді ауыстырады. Алайда, екінші стильдің атрибуттары ағымдағы 

параметрлерге қосылуы мүмкін. 

Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз. 

 Таңдалған қабаттарға стильді қолдану үшін оның атын қабаттар 

тақтасынан нұқыңыз. 

Стильдер тақтасынан стильді қабаттар тақтасындағы қажетті қабатқа 

сүйреңіз. 

Мәнерлер тақтасынан мәнерді құжат терезесіне сүйреңіз. Көрсеткіш 

стильді қолдану қажет қабаттың үстінде болғаннан кейін, тінтуір түймесін 

босатыңыз. 

Ескерту. Қолданыстағы қабат эффектілеріне стиль қосу үшін, оларды 

ауыстырудың орнына, нұқу немесе сүйреу кезінде Shift пернесін басып тұру 

керек. 

Қабаттар > қабат стилі > қабаттасу параметрлері мәзірін таңдап, қабат 

стилі тілқатысу терезесіндегі стильдер сөзін нұқыңыз (тілқатысу терезесінің 

сол жағындағы тізімдегі жоғарғы элемент). Қолданылатын стильді нұқыңыз, 

содан кейін "ОК"түймесін басыңыз. 

"Фигура" немесе "қауырсын" тобының құралдарын "қабат-фигура" 

режимінде қолданған кезде, мәнерді параметрлер тақтасындағы ашылмалы 

қойындыдан алдын ала таңдауға болады. 

 

 

 





• Сабақтың мақсаты: білімалушыларды photoshop бағдарламасында мәтіндік эффекттілерді

құру жолдарымен таныстыру, олардың бірнеше түрлерін құруды үйрену.

• Сабақтың міндеттері:

• Білімділік: photoshop бағдарламасында мәтін құралдарының параметлерін баптау.

• Дамытушылық: photoshop бағдарламасымен жұмыс істеуді кеңейту.

• Тәрбиелік: білімалушыларды мамандыққа деген қызығушылықтарын ояту.

• Сабақтың түрі:жаңа сабақ.

• Пәнаралық байланыс: арнайы технология



БІЗ БҮГНІГІ САБАҚТА СУРЕТТІ 
МӘТІНДІ ҚҰРУДЫ ҮЙРЕНЕМІЗ



•CTTL+N БАСЫП, ЖАҢА БЕТ АШУ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ПАРАМЕТРЛЕРІН ҚОЮ



КЕЗ КЕЛГЕН ТАҢДАУҒА СӘЙКЕС 
ФОНДЫ СУРЕТ АШАМЫЗ



МӘТІН ҚҰРАЛЫ АРҚЫЛЫ МӘТІНДІ ЖАЗЫП, ОНЫҢ ҚАРПІН 
ҚАЛЫНДАУ ТҮРІНЕ АУЫСТЫРЫП, ӨЛШЕМІН ҮЛКЕЙТЕМІЗ



МӘТІН ЖАЗЫЛҒАН ҚАБАТТЫ СУРЕТ 
ҚАБАТЫНЫҢ АСТЫНА ЖІБЕРЕМІЗ



ALT батырмасын басып, 
қабаттардың ортасына 

апарсаңыз, оссындай белгі пайда 
болады. Сол белгі болғанда, 

тінтуірдің сол жақ батырмасын 
басыңыз

Барлық қадамдарды 
жасағаннан кейінгі 

нәтиже



ЖАҢА ҚАБАТ АШЫП, ОНЫ АҚ ТҮСПЕН БОЯҢЫЗ



ЕҢ СОҢЫНДА ӨЗ ҚАЛАУЛАРЫҢЫЗБЕН СТИЛЬДЕР 
БЕРСЕҢІЗДЕР БОЛАДЫ



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
СӘТТІЛІК!!!



Карточкалық тапсырма 

 

Берілген эффектінің 3 түрін таңдап жасау 

 

 

 


