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Лекція № 1
Тема лекції:Вступ. Природничі та психологічніосновикомпозиції, рисунку, перспективи.
План лекції
1. Роль та місцедисципліни в системіпідготовкифахівціввидавництва і поліграфії.
2. Природничіосновикомпозиції, рисунку, перспективи.
3. Психологічніосновикомпозиції, рисунку, перспективи. Сприйняттяприроди і мистецтва.
4. Зоровесприйняттяформи і об’ємуоб’єктівоточуючогосередовища.
Література
1. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. –
Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 79 с.
2. Костенко

Т.В

Основикомпозицій

та

тримірногоформоутворення.

Навчально-

методичнийпосібник. – Х.: ХДАДМ, 2003. – 256 с.
Змістлекції
1. Роль та місцедисципліни в системіпідготовкифахівціввидавництва і поліграфії.

My

Дисципліна «КРП» відіграєважливу роль у підготовціфахівцівгалузіВидавництва та
поліграфії. Завданнядисципліни:

- формування основ естетичного смаку та вихованнякультурисприйняттяформиоб'єктів та

do

дизайнерськихконцепцій;
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- розвитоккомпозиційногомислення,

- засвоєнняосновнихкатегорій та засобівкомпозиції
застосуваннятеоретичнихзнань

об'ємних та просторовихоб'єктів.

та

me

-

практичнихнавичокв

моделюванніплощинних,
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2. Природничі основи композиції, рисунку, перспективи.

Природничі основи композиції, рисунку, перспективи:закон гравітації; закон поширення
світла в природі; закон «економії»; особливості використання на рисунку світла, тону.
Закон гравітації – один з основоположних законів природи, що грає важливу роль у формоутворенніорганічної та неорганічної матерії, та виявляється у всіх областях людської діяльності.У мистецтві і дизайні закон гравітації:пояснює симетричність будови форм,визначає роль
вертикалі, горизонталі та діагоналі,пояснює необхідність рівноваги, дає поняття верху і низу в
картині.
Закон поширення світла в природі, закон оптики – визначає наше сприйняття простору та
закони перспективи.Всінавколишніпредметиосвітлені як природним, так і штучнимсвітлом.
Завдякиджерелусвітлалюдиназдатнавізуальносприймати

і

розрізнятитічиіншіформиосвітленихповерхоньпредметів у просторі.
«Закон економії» - природа завжди шукає найкоротші шляхи і вибирає економні рішення.
Найпростіші форми - з яких будуються всі складні форми.

3. Психологічніосновикомпозиції, рисунку, перспективи. Сприйняттяприроди і мистецтва.
Сприйняття світу людиною - цілісне відображення предметів, явищ і дій в результаті безпосередньої дії об'єктів реального світу на органи чуття.Сприйняття- це відображення реального світу в свідомості людини.
Естетичне сприйняття - це процес знайомства людини з усією сферою прекрасного в цілому, будь це краса людських відносин, неповторний вигляд природи, або значний твір мистецтва.
Художнє сприйняття (сприйняття різних творів мистецтв) - особливий вид естетичного
сприйняття, що має власні характерні риси і якості, пов'язані з умовним характером мистецтва
та установкою реципієнта на отримання позитивних емоцій від спілкування з твором мистецтва
- естетичного задоволення.
4. Зорове сприйняття форми і об’єму об’єктів оточуючого середовища.
Закономірності сприйняття.

My

Предметність - об'єкти і явища реального світу сприймаються не у вигляді набору розрізнених відчуттів, а у формі окремих предметів.
Цілісність – предмети сприймаються цілісно, навіть на основі невеликого набору елемен-

do

тів.
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Константність - предмети сприймаються постійними за за формою, кольором і величиною, ряду інших параметрів незалежно від мінливих фізичних умов сприйняття.

me

Категоріальність - сприйняття носить узагальнений характер, предмети ми позначаємо
словом-поняттям і відносимо до певного класу.

nt

Відповідно до класу нами в предметі шукаються і бачаться ознаки, властиві всім предметам даного класу.

Композиційні побудови стикаються з цікавим явищем, повязаним з особливостями зорового сприйняття – з оптичними ілюзіями.
Ці ілюзії пов'язані з спотвореним зоровим сприйняттям величини фігури, тіла, довжини
ліній, переоцінкою розмірів гострих кутів, враженням деформації паралельних ліній, їх вигину,
переоцінкою вертикальних розмірів в порівнянні з горизонтальними і т.д.

Лекція № 2
Тема лекції: Рисунок як основа всіхвидівграфіки.
План лекції
1. Поняття рисунку, значення рисунку у мистецтві та дизайні.
2. Види і способи рисунку.
3. Матеріально-технічнізасоби рисунку.
4. Виражальнізасоби рисунку.
5. Основитехніки рисунку. Побудовапростихзображень.
Література
1. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. – М.: «РИП-холдинг», 2013. – 192 с.
2. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. – М.: Издательский центр «Академия»,
2007. – 144 с.
Змістлекції
1. Поняття рисунку, значення рисунку у мистецтві та дизайні.
Рисунок – основа всіх видів графіки, найважливіша область художньої творчості.

My

Рисунок – ясне, виразне і чітке зображення конкретної форми на поверхні, зроблене від руки сухим або рідким барвником (або процарапане твердим інструментом на більш м'якій основі) та ін. за

Особливості рисунка:

do

допомогою таких виразних засобів, як лінія, штрих, пляма.
рисунок виконуєтьсявід руки, цеприскорюєвиконаннязображення;

-

рисунок робиться на око, запам'ятовуючи предмет не тільким як він є, але і як здається;

-

рисунок наочний, вінілюзорнопередаєосновнізовнішніознаки предмета, йогоматеріальність, обсяг, освітленість, простороверозташування і ін .;

-
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-

рисунок висловлюєвнутрішнійзміст предмета і навколишньогойогосередовища, викликає у
глядачапевні думки і почуття.
2.

Види і способи рисунку.

Лінійний рисунок - легкий, світлий, узагальнений.
Тональний рисунок - дозволяє дати більш повну характеристику предмета і середовища передачею об'ємності форми, освітленості, матеріальності і просторових відносин.
Оригінальні рисунки - виконуються художником від руки в одному примірнику.
Друковані рисунки - роблять відбитком на папері і називають естампами.
Академічний рисунок - рисунок, що виконується з метою освоєння прийомів зображення. Йому
властива фіксація всіх основних характеристик, що визначають зовнішній вигляд предмета зображення.
Творчий рисунок - твір образотворчого мистецтва, образно виражає думки, почуття і світорозуміння художника.
3.

Матеріально-технічні засоби рисунку.

Графітний олівець - найпоширеніший художній засіб:
-

допоміжний засіб для начерків, ескізів, швидких замальовок, що дозволяють потім на їх основі

створювати твори живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва,
-

основний засіб створення самостійних графічних творінь в області рисунка.
Можливості туші і пера:

-

найрізноманітніші штрихи залежно від сили нажима і виду пера,

-

чіткий і точний штрих,

-

зображення найдрібніших деталей,

-

неможливість виправлень,

-

виховує акуратність в роботі,

-

підходить для професійного рисунку.
Можливості вугілля:

-

добрий контакт з будь-якою поверхнею,

-

дає глибокий чорно-матовий слід,

-

виконання

будь-якої

штриховки

і

розтушування

як

основою,

так

і

боковою

стороною,
для швидкої і стрімкої техніки малювання,

-

добре передає настрій рисунку.

My

-

4.

Виражальнізасоби рисунку.

лінія,

-

штрих,

-

контур,

-

пляма,

-

тон.
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Головнівиражальнізасобималюнка:

Головнийефектстворюється контрастом міжвиражальнимизасобамиграфіки та матеріалом.
5. Основитехніки рисунку. Побудовапростихзображень.
Щобмалюнокбувреалістичним, потрібно не тільки правильно побудуватипредмети, але й
надатиїмоб'єм.Оскільки

все

що

ми

бачимо

-

цесвітловіпромені,

відбитівідпредметів,

ступіньреалістичностімалюнказалежитьнасампередвідрозподілу на ньомусвітла і тіні. Тобто, обсяг і
форму предмета ми сприймаємотільки в тому випадку, коли об'єктосвітлений.

Лекція № 3
Тема лекції:Перспектива. Роль перспективи у створенніполіграфічнихвидань.
План лекції
1. Поняттяперспективи.
2. Видиперспективи: лінійна, повітряна, обернена, сферична, панорамна.
3. Закониперспективи.
Література
1. Норлинг Э. Объёмный рисунок и перспектива / Пер. М. Авдониной. – М.: Изд-во
Эксмо, 2004. – 160 с.
2. Макарова М.Н. Практическая перспектива. – М.: Академический Проект, 2005. –
400 с.
Змістлекції
1. Поняттяперспективи.
Поняття «перспектива» маєкільказначень:

My

- зображенняпредметів, отримане на якій-небудьповерхнівідповідно з
удаванимизмінамиїхвеличини, чіткостіобрисівїхформи і світлотіньовихвідносин,
якіможнаспостерігати в натурі,

do

- вид панорамиміста, а такожвідкритийпростіррівнинноїаборельєфноїмісцевості з

cu

річковими і лісовими далями,

- наука про побудовузображеньпредметів на якій-небудьповерхні такими,

me

якимиїхсприймає око людини.

2. Види перспективи: лінійна, повітряна, обернена, сферична, панорамна.

nt

Лінійна перспектива – точна наука, що учить зображати на площині предмети видимого
світу у відповідності з удаваними змінами їх величини, окреслення і чіткості, обумовлені
мірою віддаленості від точки спостереження.
Обернена перспектива - протилежністьлінійнійперспективі - предметизбільшуються в
мірувіддалення. Точка сходу знаходиться не на горизонті, а на самому глядачі.
Повітряна перспектива – перспектива, в основі якої лежить використання тонального
контрасту як засобу передачі простору.
Сферична

перспектива

–

вид

перспективи,

де

кількаточокзору;

присутнінахилвертикальних осей до центру і розворотплощин до переднього плану.
Панорамна перспектива - зображення, щобудується на внутрішнійциліндричнійповерхні.
Цеперспективнезображення на картинівсього того, щоглядачбачитьнавколо себе.
3. Закониперспективи.
Законилінійноїперспективи:
1. Ближній предмет перекриваєдальній.

2. Близький предмет візуальнобільший, ніж далекий, якщо вони однакові в реальності.
3. Чим ближчерозташований предмет, тимнижчейого основа до краю листа. Чим
далівін, тимвищейого основа від краю листа.
4. Всівертикальнілініїзображуються вертикально.
5. Чим ближчегоризонтальнілініїпредметів до лінії горизонту, тимбільше вони
скорочуються.
6. Якщоповернутиплощинукруглоїформи фронтально, то малюємо коло, а якщопід
кутом, то еліпс.
Законитоновоїперспективи:
1. Зображуємо так як бачимо: всіближніпредмети детально, а віддалені - узагальнено.
2. Контуриближніхпредметівпотрібноробитирізкіше, а дальніхм'якше.
3. Дальніпредметизображуємосвітлішими, а ближнітемнішими.
4. Ближніпредметисвітлотіннюзображуємобільшоб'ємно, а дальнібільш плоско.
5. Ближніпредметипотрібнозображатияскравими, а віддалені - блідими.

однаковими.

My

6. Всіближніпредметипотрібнозображатирізними за кольоромфарбами, а віддалені -

nt
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do

Лекція № 4
Тема

Основніпринципи

лекції:Композиція.

та

прийомипобудовикомпозиційнихрішеньполіграфічнихвидань..
План лекції
1. Поняттякомпозиції. Роль композиції у створенніполіграфічнихвидань.
2. Ознаки і принципикомпозиції.
3. Прийомиствореннякомпозиції.
Література
1. Михайленко В. Є., Яковлєв М.І. Основикомпозиції. – К.: «Каравела», 2004. – 243 с.
2. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. –
Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 79 с.
Змістлекції
1. Поняттякомпозиції. Роль композиції у створенніполіграфічнихвидань.
Композиція- цілеспрямована побудова цілого, де розташування та взаємозв'язок

My

частин обумовлюються змістом, характером і призначенням цілого.
Композиція необхідна при:
-

створенні форм предметного світу побутових предметів, машин, будівель та

do

інших об'єктів дизайну та архітектури;
організації інформації і побудові художньої форми.

cu

-

Композиція забезпечує логічне і красиве розташування частин, з яких складається

me

ціле, надаючи ясність і стрункість формі і роблячи зрозумілим зміст.
2. Ознаки і принципи композиції.

nt

Ознаки композиції:
-

наявність задуму (цілі, ідеї),

-

завжди розвивається в певних межах (форма, розмір аркуша, простір стіни,
обмеження у часі в танці, музиці),

-

структурність, складність внутрішньої будови твору,

-

це складне ціле, що складається з нерівноцінних зазмістом та значенням частин,

-

єдність і цілісність – все взаємопов'язане і все підпорядковано єдиній меті, ідеї,
художньому задуму,

-

гармонія цілого - всі суперечливі моменти в композиції врівноважуються,
приводяться до гармонійної впорядкованості.
Принципи композиції
1. Принцип доцільності.
2. Принцип цілісності.
З. Принцип образності.

4. Принцип структурності.
5. Принцип підпорядкованості.
6. Принцип врівноваженості.
3.

Прийомиствореннякомпозиції.

Групування – найпоширенішийприйом і найпершадія при складаннікомпозиції (будьяка картина міститьелементи, взаєморозташованівідносно один одного).
Накладання і врізання - груповання, щоперетинаєкордонифігур. Призначення:
розміщенняелементівабоїхфрагментів

один

підіншим,

частковеперекриттясилуетів

є

моделлюкомпозиційноїсхемикартини при передачіближніх, середніх і далеких планів,
лінійної та повітряноїперспективи.
Членування - вториннийприйом, є зворотною стороною груповання і має справу з уже
наявноюкомпозиційною

основою,

даючитворуритмічнувиразність.Прийомчленування

широко застосовується в архітектурі.
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Лекція № 5
Тема лекції:Видикомпозиції. Композиційнізасобистворенняхудожньоготвору та об’єкту
дизайну.
План лекції
1. Видикомпозиції за просторовимрішенням.
2. Видикомпозиції за розміщенням на площині.
3. Видикомпозиції, щовідрізняютьсявикористовуванимиобразнимизасобами.
Література
1. Михайленко В. Є., Яковлєв М.І. Основикомпозиції. – К.: «Каравела», 2004. – 243 с.
2. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. –
Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 79 с.
Змістлекції
1. Видикомпозиції за просторовимрішенням.
Виходячи з трьох основних видів сприйняття форми глядачем і ознаки просторового

My

розташування форм, тобто по протяжності (трьом параметрам висота, ширина і глибина),
розрізняють три види композиції:
фронтальна (глядач статичний);

-

об'ємна (глядач рухається навколо форми),

-

глибинно-просторова (глядач рухається в глибину форми).

cu

do

-

2.

Видикомпозиції за розміщенням на площині.

me

Замкнена, закритакомпозиція – призначена для передачі образу чогосьнерухомого,
сталого.

nt

Відкритакомпозиція – композиція, яка ведепогляд з площини.Основні напрямки ліній
- від центру.
Центрована

композиція

-

завждипроглядається

центр,

навколоякогорозташовуютьсякомпозиційніелементи.
Лінійно-стрічковакомпозиція - загальнерозташуваннявитягнуто в якомусьнапрямі,
щопередбачаєнаявністьуявноїосьовоїлінії, щодоякоїбудуєтьсязображення.
Площиннакомпозиція - заповненістьзображеннямвсієїплощиниаркуша. Не має осей і
центра, не прагне стати компактною плямою, не маєяскравовираженого одиночного фокуса.
3. Видикомпозиції, щовідрізняютьсявикористовуванимиобразнимизасобами.
Сюжетно-образотворча

(оповідна)

композиція

-

лежить

в

основіреалістичниххудожніхтворів.У нійберуть участь "реальні" персонажі.
Декоративно-тематичнакомпозиція
розповідьпідпорядковуєтьсядекоративнимцілям

і

сюжетна
цепідкреслює

і

глибшерозкриваєзмісттвору.Використовуються

в

плакатах,

народному

мистецтві,

в

оформленні книг (обкладинки, екслібриси), інтер'єрахгромадськихбудівель, офісів.
Композиціяпредметних форм - натюрморти - дужепопулярні в класичному та
сучасномумистецтві.Композиції

з

повсякденних

речей

можутьвикликативеликеемоційневраження: предмети, зібрані разом, впливають один на
одного, змінюють один одного, утворюютьритмічний лад, колірнийакорд, загальнийсилует.
Формальна композиція – «необразотворчакомпозиція». Будується з ліній і плям.
Цепростірхудожніхобразів, що не існують в реальності, що не маютьраціональнопрактичноїзначущості.
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Лекція № 6
Тема лекції:Характеристики композиції. Закономірності реалізації різних композиційних
рішень у поліграфічних виданнях.
План лекції
1. Статика і динаміка. Закономірностіпобудовистатичних і динамічнихкомпозицій.
2. Симетрія

і

асиметрія.

Закономірностіпобудовисиметричних

і

асиметричнихкомпозицій.
3. Рівновага. Засобипобудовиврівноваженоїкомпозиції.
Література
1. Михайленко В. Є., Яковлєв М.І. Основикомпозиції. – К.: «Каравела», 2004. – 243 с.
2. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. –
Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 79 с.
Змістлекції
1.

Статика

і

динаміка.

Закономірностіпобудовистатичних

і

My

динамічнихкомпозицій.

Статичність -підкресленевираження стану спокою, непорушності, стійкостіформи в
усьомуїїладі, в самійгеометричнійоснові.

do

Статичніпредмети:предмети, якімаютьявний центр вісьсиметрії,предметиблизькі за

cu

формою, масою, фактурою,предмети з м’якимтональнимрішенням,предмети з крупною
масою і великого розміру,прямілінії в побудові.
-

me

Динамічність

використовуються

для

передачі

настрою,

вибухуемоцій,

радості,щобпідкреслити форму і колірпредметів.

nt

Побудовадинамічноїкомпозиції:предметирозташовують
асиметричнерозташування,все

по

діагоналі,

побудовано

на

контрастах,динамічніформимаютьрізніпропорції.
2.

Симетрія

і

асиметрія.

Закономірностіпобудовисиметричних

і

асиметричнихкомпозицій.
Симетричнакомпозиція

–

композиція,

якійелементиоднаковорозташовуютьсявідносноголовноїосі.Симетрія

в
повязана

з

почуттямрівноваги і обумовлена законом притяжіння.
Симетрія

-

цевластивістьформи,

щополягає

в

їїздатностізберігатисталістьщодопевнихперетворень.Три
основнихспособиперетворення:дзеркальневідображення, поворот,паралельнеперенессення.
Асиметрія

-

якомувісьабоплощинасиметріївідсутня.

такепоєднанняірозташуванняелементів,

при

В

асиметричнихкомпозиціяхприділяютьособливуувагуврівноваженості

як

неодмінійумовіграмотноїпобудовикартини.Специфіка: вільнаформотворчість, динаміка.
3. Рівновага. Засобипобудовиврівноваженоїкомпозиції.
Рівновага - такий стан композиції, при якомувсіїїелементизбалансованіміж собою.
Рівновагазалежитьвід:розташуванняосновнихмаскомпозиції,
організаціїкомпозиційного

центру,

пластичної

і

ритмічноїпобудовикомпозиції,

пропорційнихрозчленовувань, колірних, тональних і фактурнихвідношеньокремихчастинміж
собою і цілим.
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Лекція № 7
Тема лекції:Образна композиція. Абстрагування при створенні композицій.
План лекції
1. Образна

композиція

з

використаннямзнаків,

символів,

шрифту,

як

орнаментальноїформи.
2. Асоціації. Роль асоціацій в композиційнихпобудовах.
3. Гармонійнікомпозиційніпобудови у художньомуконструюванні та дизайні.
Література
1. Михайленко В. Є., Яковлєв М.І. Основикомпозиції. – К.: «Каравела», 2004. – 243 с.
2. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. –
Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 79 с.
3. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 144 с.
Змістлекції
Образна

композиція

My

1.

з

використаннямзнаків,

символів,

шрифту,

як

орнаментальноїформи.

Накреслення кожної букви, її "малюнок" і спосіб композиційно-ритмічного

do

об'єднання букв у слові й слів у рядку мають емоційну виразність, подібної з тої, яку ми

cu

виявили в геометричному орнаменті. Не випадково за старих часів, і на Русі й особливо
широко на Сході, орнаментальний декор в архітектурі й посуді так часто будувався на

me

шрифтовій основі, а в рукописних книгах середньовіччя весь текст малювався звичайно як
орнаментальний візерунок. Величезне значення має тут відношення розміру напису до площі

nt

аркуша і її розташування на ньому точно в центрі, угорі або внизу, строго горизонтально,
діагонально й т.д. Мистецтво оформлення книги дає багато прикладів різноманітного
застосування всіх цих засобів. Так підкоряється шрифт загальним законам художньої
побудови й художнього впливу орнаменту.
Художник малює на папері, тим же самим, чим пише – пером, олівцем. Більше того,
основним виразним засобом графіки є не мальовниче багатство кольору, а лінія, штрих.
Основу шрифту становить писання; характер кожного малюнка шрифту залежить від
інструмента, за допомогою якого він виконується; кожна техніка виконання найбільше
відповідає якому або певному стилю шрифту. Англієць Едвард Джонсон, що вважається
зачинателем сучасного шрифтового мистецтва в Західній Європі й Америці, по суті тільки
розкрив нам заново вміння старих майстрів листа. У результаті його роботи, роботи його
учнів і їхніх послідовників мистецтво шрифту знову зайняло належне йому місце в ряді
інших видів мистецтв
2.

Асоціації. Роль асоціацій в композиційнихпобудовах.

Асоціація

-

психологічнийзв'язокуявлень

про

різніпредмети

і

явища,

виробленіжиттєвимдосвідом.
Кожний предмет викликаєякусьасоціацію, кожна форма висловлюєпевний характер.
Форми і засобикомпозиції, якінайбільшасоціативні: колір, контраст, симетрія,
текстура.
Цізасобиасоціюються з предметами і абстрактнимипоняттями, легко застосовуються і
легко перекладаються на слова.
3. Гармонійні композиційніпобудови у художньомуконструюванні та дизайні.
Гармонійнакомпозиціямаєбагатоспецифічнихвластивостей і якостей, якіхарактерні
для високоорганізованоїформи. Такакомпозиціяцілісна, всіїїелементи:
-

супідрядні. урівноважені;

-

єдині за характером форми;

-

пропорційні, масштабні.

У сукупностіцедаєпевнуобразнуінформацію. Якщо у формівідсутнійхоча б один
їїгармоніяпорушується.

My

елементкомпозиції,

Однакзначеннятієїчиіншоївластивостікомпозиціїнеоднакове для різних форм.
При виконаннятакоїкомпозиціїрекомендуєтьсявикористовуватипропоновану схему:
крок

–

do

1-й

пошукиу

реального

образу

тварини

з

cu

характернимиособливостями;

зарисовках

2-й крок – переведеннянайбільшцікавого образу тварини на “мову” цифр шляхом

me

підборурізноманітних за розмірами, формою, товщиноюзнаків;
3-й крок – аналізодержанихваріантів, відбір і визначення оптимального;
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4-й крок – робота над основнимваріантом образу, уточненняположення, розмірів,
товщин, забарвленняелементівзображення. Визначеннярозмірувсього образу до заданого
формату з уточненоюпрорисовкоювсіхелементів на кальці( міліметрівці, тонкому папері);
5-й крок – точне й акуратнеперенесеннязображення на аркушцупкогопаперу. Формат
150х150мм можна легко намітити на аркушібільшогорозміру( 170х170) у зв’язку з тим, що
при остаточному виконанні буде визначеназороваважкістьаболегкістьусіхмас і плям,
внаслідокчогоможевиникнутинеобхідністьдодавання

з

будь-якого

боку

зображенняпевноїкількостібілоготіла;
6-й

крок

робитьсяобвідкарізноїтовщини,

–

акуратневиконаннязображеньтушшюабогуашшю:
заливанняплямоюабо

будь-яким

растром

(крапками,

смугами, клітинкамитощо);
7-й крок – визначеннязоровоїрівновагимасизображення у відношенні до поля формату
і обрізанняйого до необхіднихрозмірів;
8-й крок – акуратнепідчищенням’якоюгумкоюолівця.

