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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Редакторсько-видавничий фах (макети і верстка)» 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі 

спеціальності 061 – «Журналістика» за освітньо-професійною програмою 

«Видавнича справа та редагування» освітнього ступеня «Бакалавр». 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Редакторсько-видавничий фах (макети і верстка)» містять 9 

лабораторних робіт. Виконання лабораторних робіт спрямоване на отримання 

та удосконалення навичок роботи в настільній видавничій системі 

AdobeIndesign, набуття знань та вмінь зі створення макетів різного характеру й 

формату. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

‒ особливості складання і верстання елементів видань – газетних, 

журнальних, книжкових – їх особливості, параметри, характеристики; розмірні 

показники видання;  

‒ про макетування і верстку як проектування видання, як перекладу усіх 

художньо-графічних оригіналів на мову поліграфічного виробництва; 

‒ особливості оформлення кожного типу видань; 

‒ принципи дополіграфічної підготовки; 

         уміти: 

− створювати всі види друкованих видань, різних типів складності; 

− працювати з програмним пакетом QuarkXPress; 

− інсталювати та деінсталювати допоміжні програми; 

− створювати та редагувати всі види друкованих видань; 

− вибирати оптимальний варіант комп’ютерної підготовки видавничого 

оригіналу залежно від основних типологічних характеристик майбутнього 

видання, змісту й характеру текстового і нетекстового матеріалу. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синім чи фіолетовим) чи пастою одного кольору на аркушах білого 

паперу форматом А4 (210×297 мм) чи комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. Рисунки і таблиці великого розміру допускається 

виконувати на аркушах А3 (297×420 мм). На одній сторінці допускається не 

більш ніж три виправлення, зроблені охайно і розбірливо (припускається 

застосування коректора). 

Звіт має включати титульну сторінку і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. За підсумками роботи кожен студент групи оформляє  

індивідуальний звіт, що включає: 

 титульну сторінку (із вказівкою номера і теми роботи, прізвища й 

ініціалів виконавця, шифру групи); 

 конкретизовану мету роботи; 

 короткий перелік досліджуваного матеріалу; 

 постановку задачі; 

 хід виконання роботи; 

 отримані результати (екранні форми, роздрукованих на листах формату 

A4); 

 висновки. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Створення макета буклета в InDesign 

Мета: вивчення різновидностей буклета, принципів оформлення макета 

буклета та його заповнення. 

Короткі теоретичні відомості 

Буклети ‒ це поліграфічна продукція рекламного або інформаційного 

спрямування, що являє собою паперовий лист, виконаний, як правило, методом 

двостороннього друку, і має один і більше фальців (складань). 

Зазвичай буклети виготовляються на папері A4 або А3 формату. 

Буклетом вважається друкована продукція, зфальцьована будь‒яким способом‒ 

двома і більше згинаннями. Розглянемо буклет формату А4, для друкування 

якого потрібно буде зробити згинання двома фальцюваннями. Схема виду 

фальцювання «розкладачка», наведена нарисунку 1.1. Існує ще один тип 

складання буклета ‒ «гармошка» (рис.1.2). 

  

Рис. 1.1 ‒ Схема фальцювання 

«розкладачка» 

Рис. 1.2 ‒ Схема 

фальцювання «гармошка» 

Примітка. Уточнюються точні розміри кордонів у буклеті для 

фальцювання уточнюються, де буде друкуватися і фальцюватиметься буклет. 

Це потрібно для того, щоб переконатися у правильному загинанні буклета. 
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Буклет, незважаючи на загальні критерії виготовлення, здатний включати 

текстові та графічні дані різного характеру і, відповідно, виконувати різні 

функції. Функції і призначення виробів необхідно визначити перед початком 

виконання робіт. Види буклетів показано на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3 ‒ Види буклетів 

 

Порядок виконання роботи 

Етапи створення буклета (зразок техніки виконання): 

1. Запустимо програму InDesign. У стартовому вікні, у полі Create New 

виберемо Document (Створити новий документ), рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4 ‒ Стартове вікно роботи в Indesign 
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2. У вікні NewDocument виставимо настройки (рис. 1.5): NumberofPages 

(кількість сторінок) ‒ 2, у поле PageSize (розмір листа) виберемо A4, Orientation 

(Орієнтація) ‒ горизонтально, Сolumns (Колонки) ‒ 3, Gutter (Відстань між 

колонками) ‒ 8 мм., Margins (Поля) ‒ 4 мм всюди і Bleed (Бліди / Дообрізний) 

по 2 мм. 

 

Рис. 1.5 ‒ Вікно створення нового документа в Indesign 

Відкриється робоча область нашого майбутнього буклета (рис. 1.6). Якщо 

натиснути F12, з’явиться палітра Pages, на якій будуть видні дві сторінки. 

3. Зліва і вгорі робочої області знаходиться  лінійка. Якщо поставити на 

неї курсор миші і потягнути, створимо напрямну. Виставимо ці напрямні між 

колонками (рис. 1.7). 

4. Виберіть вид згинання буклета, тематику і функціональне призначення 

буклета. Про це вкажіть у звіті. 

5. Далі, використовуючи текстові та графічні фрейми, зробити схему 

(макет) буклета. При цьому фрейми заповнювати текстовою або графічною 

інформацією не потрібно. 

У результаті ви отримаєте електронний макет буклета. 
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Рис. 1.6 ‒ Робоча область майбутнього буклета 

 

Рис. 1.7 ‒ Виставлення напрямних між колонками 

Порядок виконання роботи 

1. Створити макет буклета, попередньо вибравши вид буклета та 

фальцювання. 

2. Зберегти електронну версію макета. 

Контрольні питання 

1. Що називають буклетом? Які види буклетів вам відомі? 

2. Назвіть основні етапи створення нового документа з розміткою для 

буклета. 

3. Що таке «Средник» в InDesign? 

Література: [1, 2, 3]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Створення декількох макетів різного розміру в одному 

документі InDesign на прикладі створення реклами та візитки 

Мета: навчитися створювати декілька стрінок різного формату в одному 

документі. 

Короткі теоретичні відомості 

Огляд палітри Образцы 

Панель Образцы (Окно → Цвет → Образцы) дозволяє створювати 

кольори, градієнти та відтінки й швидко застосовувати їх у документі. Зразки 

подібні стилям символів і абзаців; будь‒які зміни, зроблені в зразку, впливають 

на всі об’єкти, до яких застосовано зразок. Зразки спрощують зміну колірних 

схем, при цьому не потрібно знаходити і створювати кожен окремий об’єкт. 

Якщо заливки або обводка виділеного тексту або об’єкта містить колір 

або градієнт, застосований з панелі Образцы, відповідний зразок на панелі 

Образцы виділяється. Зразки, що створюються, відносяться тільки до 

поточного документа. Кожен документ має свій набір зразків, збережених на 

панелі Образцы. 

Під час роботи з постачальником послуг додрукарської підготовки зразки 

дозволяють точно визначити плашкові кольори. Також можна вказати 

настройки кольору в профілі перегляду перед друком для визначення тих, що 

працюють із вашим принтером. 

Шість визначених кольорів CMYK з’являються на панелі Образцы за 

замовчуванням: блакитний, пурпурний, жовтий, червоний, зелений і синій. 

Типи зразків 

На панелі Образцы зберігаються такі типи зразків: 

«Цвета» ‒ позначки на панелі Образцы визначають плашкові і тріадні 

типу кольорів, а також колірні моделі LAB, RGB, CMYK і Смешанная краска.  

«Оттенки» ‒ значення у відсотках поруч зі зразком на панелі Образцы 

показує відтінок плашкового або тріадного кольору.  
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«Градиенты» ‒ позначка на панелі Образцы показує, чи є градієнт 

радіальним або лінійним.  

«Нет» видаляє з об’єкта заливку або обведення. Цей зразок не можна 

редагувати і видаляти. 

«Бумага» ‒ це вбудований зразок, який імітує колір паперу, на якому 

відбувається друк. Змінити колір зразка Бумага до необхідного типу паперу 

можна, двічі клацнувши на панелі Образцы. Використовуйте колір зразка 

Бумага тільки для попереднього перегляду ‒ на композитному принтері та в 

кольороздільних формах він не друкується. Цей зразок не можна видалити. Не 

застосовуйте зразок Бумага для видалення кольору з об’єкта. Замість цього 

користуйтеся зразком Нет. 

Примітка. Якщо колір зразка Бумага не працює як описано і друк 

відбувається не на принтері Postscript, спробуйте переключити драйвер 

принтера в режим «Растрова графіка». 

«Черный» є вбудованим 100 % тріадним чорним кольором, визначеним 

за допомогою колірної моделі CMYK. Цей зразок не можна редагувати і 

видаляти. За замовчуванням усі входження чорного накладаються (друкуються 

зверху) на фарби, включаючи текстові символи будь-якого розміру.  

«Регистрация» ‒ це вбудований зразок, який призводить до друку 

об’єктів на кожному кольороподілі із принтера PostScript. Наприклад, у мітках 

зведення використовується службовий колір для точного вирівнювання 

друкарських форм у друкарській машині. Цей зразок не можна редагувати і 

видаляти. 

Створення напрямних лінійок 

Напрямні лінійки відрізняються від сіток тим, що вони можуть вільно 

розміщуватися на сторінці або монтажному столі. Можна створити два типи 

відображення напрямних: напрямні сторінки з’являються тільки на сторінці, на 

якій вони створені, або напрямні документа, які поширюються на всі сторінки 

та монтажний стіл багатосторінкового розвороту. Будь-яку напрямну лінійку 
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можна перетягнути на монтажний стіл. Напрямна лінійка відображається або 

приховується разом з шаром, у якому вона створена. 

Нові напрямні лінійки завжди з’являються на цільовому розвороті. 

Наприклад, якщо кілька розворотів є видимими у вікні документа і виконано 

перетягування нової напрямної до вікна, нова напрямна є видимою тільки на 

цільовому розвороті (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 ‒ Виставлення напрямних лінійок  

Створення напрямної лінійки 

1. Переконайтеся, що лінійки та напрямні є видимими, а також, що 

вибрано правильний цільовий розворот, і відкрийте документ у звичайному 

режимі, а не в режимі перегляду. 

2. Якщо документ містить кілька шарів, клацніть на назві шару на панелі 

Слои, щоб зробити шар цільовим. 

3. Виконайте одну з описаних нижче дій: 

Щоб створити напрямні лінії сторінки, помістіть курсор усередині 

горизонтальної або вертикальної лінійки, а потім перетягніть у потрібну 

позицію на цільовому розвороті. Якщо напрямну перетягнути на монтажний 

стіл, вона поширюється на монтажний стіл і розворот використовуватиметься 

як напрямні сторінки, якщо її перетягнути на сторінку. 
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Щоб створити напрямну документа, проведіть з горизонтальної або 

вертикальної лінійки, зберігаючи курсор на монтажному столі, але 

розташовуючи напрямні в необхідному місці на цільовому розвороті. 

Щоб перейти від горизонтальних напрямних до вертикальних і навпаки, 

виберіть напрямну, утримуючи Alt (Windows). 

Щоб створити напрямну документа, коли монтажний стіл не є видимим 

(наприклад, якщо збільшений масштаб), натисніть кнопку Ctrl (Windows) під 

час перетягування з горизонтальної або вертикальної лінійки на цільовий шар. 

Щоб створити напрямну документа без перетягування, двічі клацніть 

певну позицію на горизонтальній або вертикальній лінійці. Якщо необхідно 

прив’язати напрямну до найближчої контрольної позначки, утримуйте Shift, 

двічі клацніть лінійку. 

Щоб створити вертикальні і горизонтальні напрямні одночасно, натисніть 

клавішу Ctrl (Windows) під час перетягування перетину лінійок цільового 

документа в необхідну позицію (рис. 2.2). 

Щоб перемістити напрямну на конкретну величину, виділіть її та введіть 

значення X і Y на панелі управління. 

 

Рис. 2.2 ‒ Горизонтальна і вертикальна напрямні створюються одночасно 

Порядок виконання роботи 

У InDesign непотрібно створювати кілька файлів для одного проекту ‒ 

можна мати у файлі одного проекту макети різних розмірів, наприклад: 

календарі, буклети, листівки. Створюючи в одному документі всі варіанти 

макетів, що відрізняються розмірами сторінок, значно спрощується робочий 

процес, роблячи його більш ефективним, логічним і компактним, особливо 
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якщо використовувати стилі, що дозволяють швидко вносити зміни у всі 

сторінки одночасно, і підтримувати стилістичну цілісність проекту. 

Розглянемо етапи створення нового проекту.  

Припустимо, що є деяка фірма, назвемо її «Затишний будинок». Це 

агентство нерухомості, і наше завдання придумати логотип і фірмовий стиль 

для цієї організації. Зробивши деякі нариси та згенерувавши ідею для логотипу 

і колірного рішення, приступаємо до реалізації задуманого. 

1. Запускаємо програму InDesign. Створюємо новий документ 

File→New→Document (Файл → Новый → Документ) формат документа А4 

(рис. 2.3). Знімаємо галочку з FacingPages (Розворот сторінок) і задаємо поля 

Margins (Поля): Top 30mm, Left 15 mm, Bottom 20mm, Outside 20mm.  

 

Рис. 2.3 ‒ Вікно створення нового документа 

2. Додамо сітку з кількох колонок, наприклад 7 у поле Columns 

(Колонки), так як вертикальні лінії, що слугуватимуть орієнтирами. Відстань 

між колонками Gutter ‒ 3mm. Натиснувши на кнопку More Options (Більше), 

задамо розмір випуску за обріз Bleed ‒ 3 mm з усіх сторін (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 ‒ Установлення параметрів для випуску за обріз 
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3. Настроїмо сітку, що буде потрібна для вирівнювання текстових і 

графічних елементів, на сторінці. Для цього вибираємо Edit (Редактирование) 

→ Preferences (Установки) → Grid (Сетки), і у вікні настройок виставляємо 

значення (рис. 2.5). Документ з роміткою сітки показано на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.5 ‒ Настроювання сітки 

 

Рис. 2.6 ‒ Документ із сіткою 
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Тепер можна почати додавати елементи і експериментувати щодо їх 

розташування. Створимо логотип. У палітрі Type (Текст) → Glyphs (Гліфи) 

виберемо іконку будиночка і переведемо її в криві (Shift + Ctrl + O). 

4. Створимо логотип. У палітрі Type (Текст) →Glyphs (Гліфи) виберемо 

іконку будиночка (рис. 2.7) і переведемо її в криві (Shift + Ctrl + O). 

 

Рис. 2.7 ‒ Вибір гліфа для логотипа 

Фірмовий колір буде помаранчевим (асоціюється з теплом і комфортом), 

логотип чорний (строго і лаконічно). Варто не забувати про ієрархію подання 

інформації, логотип важливіший за адресу та інші дані. Результат показаний на 

рис. 2.8.  

5. Необхідно створити списки стилів для того, щоб внести зміни на всі 

сторінки одночасно. Для цього: виділимо фрагмент тексту, викличемо панель 

Paragraph Styles (Стилі абзаців) (F11), виберемо пункт New Paragraph Styles 

(Новий стиль), рис. 2.9, надамо йому ім’я (рис. 2.10). 
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Рис. 2.8 ‒ Результат створення реклами 

 

Рис. 2.9 ‒ Створення стилів 
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Рис. 2.10 ‒ Список стилів для тексту 

Створимо на цьому етапі новий зразок чорного кольору. Відкриємо 

палітру Swatches (Зразки) (F5) і створимо новий колір, вибравши в палітрі New 

Colour Swatch (Новий зразок кольору). 

 

Рис. 2.11 ‒ Створення нового зразка 

Задавши колір,  у поле Name впишемо ім’я Logo (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12 ‒ Вибір кольору для нового зразка 
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Виконати попередні кроки для створення нового зразка помаранчевого 

кольору. Завдяки стилям можна буде змінювати шрифт і кольори на 

панелях,вони автоматично змінюватимуться всюди, де їх застосували. 

Перший макет готовий, переходимо до створення наступного варіанта. 

Відкриємо палітру Pages (Сторінки) (F12) і створимо нову сторінку, 

натиснувши на іконку на панелі Create New Page (Створити нову сторінку), 

 рис. 2.13. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13 ‒ Створення нової 

сторінки 

Рис. 2.14 ‒ Перехід до нової 

сторінки 

Перейдемо до нової сторінки, натиснувши два рази по іконці лівою 

кнопкою (рис. 2.14). Тепер виберемо на панелі інструментів PageTool (Shift + P) 

і клікнемо лівою кнопкою на новій сторінці ‒ на панелі настройок з’являться 

нові параметри. Можемо вибрати інший формат сторінки у випадаючому меню, 

або ввести розміри в поля W і H (ширину і висоту сторінки), рис. 2.15. 

Оскільки змінили розмір сторінки, змінюємо і розміри полів (рис. 2.6). 

Зайдемо Layout (Макет) → MarginsandColumns (Поля и колонки), змінимо ці 

параметри на свій розсуд. 

Повторюємо ті ж дії, щоб створити візитну картку розміром 90х50  
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(рис. 2.17). Потім створимо копію цієї сторінки ‒ натиснемо правою кнопкою 

миші на виділеній іконці в палітрі Pages (Сторінки) і виберемо DuplicateSpread 

(Скопіювати розворот), це буде зворотна сторона нашої візитної картки. 

 

Рис. 2.15 ‒ Зміна розмірів нової сторінки 

 

 

Рис. 2.16 ‒ Зміна параметрів полів і колонок 

 

 

Рис. 2.17 ‒ Макет візитки 

http://www.design-lessons.info/images/indesign/pages/32.jpg
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Оформляючи візитку, знадобляться зразки кольорів Swatches і стилі 

тексту ParagraphStyles, підготовлені раніше. Щоб швидко коригувати елементи 

сторінки, досить внести потрібні зміни в палітрі ParagraphStyles (Стилі абзаців), 

якщо ж потрібно перефарбувати логотип або змінити колір фірмового кольору, 

то необхідно змінити зразок кольору на панелі Swatches (Зразки), який 

застосували до цих об’єктів раніше (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18 ‒ Використання раніше створених зразків і стилів 

Працюючи з візиткою, розмістимо на лицьовій стороні логотип, а на 

зворотній ‒  усю необхідну інформацію. Можна створити вертикальну сторінку.  

Для цього вибираємо інструмент Page (Сторінка) і натиснемо Portrait 

(Вертикальна орієнтація) на панелі настройок (рис 2.19). 

 

 

 

 

Рис. 2.19 ‒ Результат створення різних форматів документів 
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Для створення PDF ‒ файла для друку, виберемо меню File 

(Файл)→Export (еспорт), тип файла виберемо Adobe PDF (Print). 

 

Рис. 2.20 ‒ Збереження в формат Adobe PDF 

Порядок виконання роботи 

1. Створити документи різного розміру – реклама, флаєр, візитка (лицьова 

і зворотня сторона). 

2. Вибрати кольорову гаму, логотип і тематику вашої рекламної 

продукції. 

3. Зберегти у форматі PDF. 

Контрольні питання 

1. Як називається палітра, за допомогою якої можна працювати з 

кольром? Як додати новий колір до палітри? 

2. Що таке гліф? 

3. Як можна змінити розмір сторінки? 

Література: [1, 2, 3]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Створення настінного перекидного календаря формату А3 

Мета: створити авторський календар на рік. 

Короткі теоретичні відомості 

Перекидні настінні календарі збираються з 6 або 12 аркушів, з 

обкладинкою та підкладкою. 

Порядок виконання роботи 

1. Задаємо параметри документа 

Календар буде з 12 сторінок з фотокартками (по одному знімку на 

місяць). З огляду на титульну сторінку (обкладинку) і заключний (з підписами 

до знімків) усього сторінок буде 14. Отже, Файл → Новый документі в 

полі Размер страницы вибираємо формат аркушів А3 і альбомну орієнтацію. 

Галочку Верстка разворотами знімаємо, Число страниц ‒ 14 ( рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1‒ Задаємо параметри документа 

2. Створюємо шаблон сторінки, вставляємо в нього фото 

Шаблон створюють для створення елементів, які повторюються в 

документі, а елементи шаблона будуть автоматично повторюватися на всіх 

http://www.intuit.ru/EDI/16_08_14_2/1408137470-25747/tutorial/917/objects/3/files/03_15.jpg


24 
 

сторінках документа. Для редагування шаблона на палітрі Страницы двічі 

клацаємо на піктограмі A-Шаблон (рис. 3.2). Як бачимо, буква А розташувалася 

на всіх наших сторінках, що говорить про те, що всі сторінки будуть створені 

на за шаблоном. 

 

 

Рис. 3.2 ‒ Початок роботи з шаблоном 

Правою кнопкою клацаємо на лівій лінійці і виставляємо її розмірність 

Сантиметри. 

Для створення модульної сітки з горизонтальної лінійки мишею 

витягнемо дві напрямні. Одну розташуємо на 3 см зверху, а іншу ‒ на 3 см 

знизу від верхньої і нижньої меж сторінки відповідно. Тепер інструментом 

Прямокутний фрейм малюємо фрейм ‒ контейнер для графіки. Фрейм буде 

розташований між напрямними. Командою Файл →Поместить розміщуємо в 

ньому першу картинку календаря. Якщо фотографія мала, то розтягнути її 

можна інструментом Выделение. Інший спосіб ‒ автоматична підгонка 

картинки під фрейм командою Объект → Подгонка ( рис. 3.3). 

3. Створюємо колонку тексту 

У шаблоні календаря створимо 31 клітку на кожен місяць. Для цього під 

картинкою створимо прямокутний фрейм інструментом Прямоугольный 

фрейм, а потім виконати команду Объект → Содержимое → Текст, а також 
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команду Объект → Параметры текстового фрейма і задамо 31 комірку 

фрейму, тобто, Число колонок, як на рис. 3.4. 

 

 
 

Рис. 3.3 ‒ Фото розміщено у фреймі 

 

Інструментом Текст набираємо цифри, для їх розміщення по комірках 

використовуємо клавішу Tab (рис. 3.5). 

Для поліпшення краси цифр створимо стиль (шаблон) тексту календаря, 

для чого виконаємо команду Окно → Текст и Таблицы → Символ → Стили 

символов. Виділимо текст календарної сітки мишею і на палітрі Стиль 

текста натиснемо на кнопку Создать стиль. 

Методом проб і помилок, використовуючи прапорець Просмотр, 

підберемо, бажаний стиль символів тексту. 

http://www.intuit.ru/EDI/16_08_14_2/1408137470-25747/tutorial/917/objects/3/files/03_18.jpg
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Рис. 3.4 ‒ Задаємо 31 колонку для чисел місяця 

 

Рис. 3.5 ‒ Текст по комірках розміщений 

Виділимо червоним кольором вихідні. Для виділення вихідних створимо 

стиль тексту Стиль текста 2 (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 ‒ Настроювання кольору символів в моделі CMYK 
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Є й інші способи, наприклад, виділити вихідні дні інструментом Текст, а 

колір змінити в палітрі Образцы. 

Залишилося написати назву місяця і одна сторінка календаря готова. Для 

її перегляду виконаємо команду Просмотр → Режим экрана →Презентация 

(или Просмотр). 

4. Створюємо інші сторінки календаря 

За шаблоном створимо інші сторінки. Але просто так шаблон змінити не 

можна. Елементи шаблону зберігаються для захисту від випадкового їх зміни. 

Тому  для його редагування слід застосувати спеціальний прийом. Перейдемо 

на сторінку 2 − Лютий. Щоб текст і малюнок сторінки стали доступні для 

редагування, клацніть правою кнопкою миші на піктограмі 2‒ї сторінки і з 

контекстного меню виберіть рядок Изменить все элементы шаблона (рис. 

3.7). 

 

Рис. 3.7 − Робимо сторінку 2 доступною для редагування 

Тепер можна поміняти малюнок і відредагувати текст. 



28 
 

6. Оформлення першої сторінки 

На першій сторінці зробимо рамку, для чого спочатку намалюємо 

інструментом Прямоугольник прямокутник, а потім використовуємо команду 

Объект → Параметры углов як показано на фрагменті рисунка 3.8. 

 

Рис. 3.8 ‒ Перша сторінка календаря готова 

7. Оформлення останньої сторінки 

На цій сторінці будуть розташовані зменшені копії всіх картинок 

календаря з написами назв місяців до них. Отже, переходимо на сторінку 14, 

виконуємо команду Изменить все элементы страницы шаблона і очищаємо 

шаблон. Створюємо маленький прямокутний графічний фрейм, вставляємо в 

нього першу картинку і підганяємо її під розміри фрейма командою 

Подгонка‒Содержимое по размеру фрейма. Далі, утримуючи клавішу Alt, 

рухаємо мишею і робимо копії картинок так, щоб вийшло 12 піктограм (3.9). 

 

Рис. 3.9 ‒ Проміжний етап роботи над останньою сторінкою альбома 
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Для вирівнювання картинок у документі можна їх виділити інструментом 

Виділення, а потім скористатися командою Окно → Объекты и макет → 

Выравнивание (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10‒ Інструмент вирівнювання об’єктів у макеті документа 

Далі шаблонну картинку змінюємо на реальні і додаємо написи до них. 

Сторінка 14 готова (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 ‒ Остання сторінка календаря 
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8. Друк. Для професійного створення календаря потрібно врахувати ряд 

друкарських вимог до макетів для виготовлення календарів: 

− усі фонові зображення і заливки повинні бути зверстані строго в 

формат публікації, а значуща інформація не повинна виходити за межу, 

позначену в шаблоні; 

− макети приймаються до друку у векторних форматах (CorelDraw, 

Illustrator, InDesign), у форматі PSD (дозвіл не менше 300dpi) або в форматі 

PDF; 

− усі кольори, за винятком додаткових (Pantone), повинні бути в колірній 

моделі CMYK або Grayscale; 

− використовувані шрифти повинні бути переведені в криві; 

− якщо в макеті є елементи, що йдуть «на виліт» або стосуються краю 

обрізування, вони повинні виходити за обрізування на 3 мм. Інформаційну 

частину публікації (текст, телефони, адреси) не ставте ближче 4 мм від краю. 

Перед виведенням файла на друк потрібно виконати команду Окно → 

Связи для перевірки всіх зв’язків малюнків з оригінальними файлами  

(рис. 3.12). У разі проблеми спеціальний знак сигналізує про порушення зв’язку 

документа і зображення. При порушенні такого зв’язку оригінальне зображення 

може бути видалено з диска, у той час як посилання на нього в документі 

залишилося. 

 

Рис. 3.12‒ Вікно Связи 
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Зберегти календар у PDF форматі. Процес створення PDF файла дуже 

важливий, оскільки саме від нього залежить весь результат вашої роботи. 

Хід виконання роботи 

1. Створити документ з параметрами як показано в прикладі. 

2. Вибрати кольорову гаму, тематику, фотографії для календаря. 

Виконати оформлення вашого календаря. Зберегти у форматі PDF. 

Контрольні питання 

4. Що називають шаблоном в Adobe InDesign? 

5. Яку палітру використовують для роботи із шаблонами? Як створити 

шаблон з новим префіксом? 

6. Як застосувати шаблон до сторінок? 

Література: [1, 2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема: Створення змісту в InDesign 

Мета роботи: навчитися вручну, за допомогою табуляції, створювати 

списки або простий зміст в програмі Adobe InDesign. 

Короткі теоретичні відомості 

Adobe InDesign підтримує як нумеровані, так і марковані списки, також 

підтримуються багаторівневі списки. 

Створення списків 

Для створення списку: 

1. Виділіть майбутні елементи списку (кожен елемент повинен бути 

окремим абзацом). 

2. У властивостях абзаців на панелі клацніть на потрібному списку  

(рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1‒ Вибір типу списку на панелі інструментів 



32 
 

3. Настройте параметри списку: у меню панелі керування виберіть Bullets 

and Numbering і задайте настроювання (рис. 4.2) 

 

Рис. 4.2 ‒ Установлення параметрів для списку 

Варіанти оформлення списків (рис. 4.3, рис. 4.4) 

 
 

Рис. 4.3 ‒ Список з виступом Рис. 4.4 ‒ Список з відступом 

Порядок виконання роботи 

Припустимо, є невеликий список з номерами сторінок і необхідно його 

акуратно оформити (рис. 4.5). 

1. Для того, щоб розділити текст на дві колонки, використовуємо клавішу 

табуляції (Tab). Поставте курсор перед числом і натисніть на клавішу Tab один 

раз (рис. 4.6). 
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Рис. 4.5 ‒ Список з номерами сторінок 

 

Рис. 4.6‒ Використання клавіші табуляції 

Розставимо табуляцію у всьому списку (рис. 4.7). 

2. Далі  виділяємо текст і вибираємо Type (Текст) → Tabs (Табуляція), або 

натискаємо клавішу швидкого: Shift + Ctrl + T. На лінійці виставимо верхній 

маркер табуляції праворуч, саме в цьому місці виявиться текст другої колонки. 

Перемістимо верхній маркер так, щоб таблиця зайняла всю ширину (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.7‒ Розставимо табуляцію у всьому списку 
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Рис. 4.8 ‒ Зміна розташування маркерів табуляції 

Можна використовувати різні маркери, залежно від вибору текст 

вирівнюватиметься по лівому краю, по центру або по правому краю, четвертий 

маркер ‒ це вирівнювання чисел за десятковим знаком (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.8‒ Види маркерів табуляції 

3. Тепер, коли створили дві акуратні колонки, хотілося б, щоб вони були 

більш читабельні, для цього зробимо відточення. Виділіть весь текст і в поле 

Leader (відточіти) уведіть будь‒який символ, наприклад крапку, і натисніть 

Enter. Тепер дві частини рядка з’єднані крапками (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9 ‒ Встановлення відточення 

Завдання для самостійного виконання: 

1. Створити простий зміст. 

2. Створити складний зміст (із розділами, пунктами або підпунктами). 

Контрольні питання 

1. Назвіть особливості OpenLinkVirtuoso. 

2. Назвіть основні етапи настройки OpenLinkVirtuoso. 

3. Що явлє собою інтерфейс адміністратора (Conductor)? 

Література: [1, 2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Створення макета рекламного флаєра в Indesign 

Мета: ознайомитися з основними правилами оформлення рекламної 

листівки. Навчитися виконувати верстку макета рекламного флаєра. 

Короткі теоретичні відомості 

5 правил рекламної листівки 

Щоб листівки були, як мінімум, результативними, існує 5 основних 

правил, яким повинна відповідати рекламна листівка: 
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1. Першою на листівці повинна привертати увагу суть рекламної 

пропозиції (одяг, вклади, продукти і т. д.). Тут використовується найбільший 

шрифт. Це має привертати увагу потенційного клієнта на відстані, і тоді він 

зрозуміє, що варто хоча б взяти листівку. Якщо ж він не побачить того, що 

йому цікаво відразу, він може просто на листівку не зреагувати і пройти повз. 

Місцезнаходження ключових фраз не критично, тому що при миттевому 

перегляді листівка читається не стільки зверху вниз, скільки від самого 

великого тексту (найпомітнішого) до найдрібнішого. Але зловживати цим не 

варто. 

2. У другу чергу на листівці увагу мають привертати акценти (великі 

розміри). Зрозуміло, що акценти мають бути, інакше листівка не викликає 

особливої зацікавленості навіть у тих, кого зацікавила суть. Шрифт для них 

використовується менший, ніж перший, але значно більший, ніж решта тексту. 

3. Рекламний текст листівки має бути простим і звучати ствердно. Тобто 

пропозиції повинні бути максимум з шести слів, зрозумілих кожному, хто ледве 

вміє читати. І в них не має бути заперечень. Вони обов’язково мають звучати 

позитивно. Пишіть максимально просто. Чому ж не варто писати рекламні 

тексти та слогани з «не». Справа в тому, що свідомість людини мислить 

прямолінійно і сприймає речі буквально, нібито пропускаючи частку «не». 

Тому про що людина читає, те вона собі і уявляє.  

4. Рекламна листівка повинна бути маленькою, а текст на ній великим. 

Чим менша листівка, тим її простіше куди‒небудь покласти, а значить більша 

ймовірність, що її збережуть. Ідеальна рекламна листівка ‒ це візитка або 

єврофлаєр. По‒перше візитки сприймаються набагато приємніше, як щось 

особисте, і її хочеться залишити собі, а, по‒друге, її дуже зручно зберігати в 

гаманці. Максимально ж допустимий розмір пристойної рекламної листівки ‒ 

це єврофлаєр, третина А4. Зрозуміло, що для того, щоб умістити максимум 

інформації на маленьку листівку, найпростіше зменшити шрифт. Але 

подумайте про тих людей, у кого слабкий зір, і тих, хто читатиме листівку на 

ходу або в транспорті. Частина з них фізично не зможе прочитати текст, а 
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більшість просто не стане напружувати очі. Отже, краще просто написати 

найголовніше, це рекламна листівка, а не стаття. 

5. Рекламна листівка повинна мати власну цінність. Інакше кажучи, у ній 

повинна бути причина, за якою її збережуть. Для цього можна пов’язати її з 

чимось або просто перейменувати. Назвіть листівку купоном на знижку, 

талоном на дегустацію, або хоча б просто запрошенням. Якщо листівка має 

довгостроковий ефект і розрахована на якесь зберігання, перш ніж нею 

скористаються, можна її зробити у вигляді носія корисної інформації: схема 

метро, сітка співвідношення розмірів, список потрібних телефонів чи адрес. 

Тільки в цьому випадку краще розміщувати рекламну і корисну інформацію на 

одній стороні листівки, інакше, коли її повісять на стіну, покладуть під скло або 

складуть удвічі. 

Слідування всім цим правилам для створення макета рекламної листівки, 

результат звичайно ж, не може вам гарантувати неймовірного рекламного 

успіху. Але, можна розраховувати, що така рекламна листівка буде 

результативною. А якщо хочете зробити листівку ще більш ефективною, то 

просто уявіть себе ким‒небудь з ваших клієнтів, і запитайте себе, що б ви 

хотіли на цій листівці побачити? Дуже ймовірно тоді, що ви створите щось 

цікаве. 

Порядок виконання роботи 

1. Створення єврофлаєра. 

Створити новий документ потрібного розміру, указати кількість колонок 

за необхідності, розміри випуску з обрізуванням. 

2. Вибір тематики флаєра. 

Залежно від вибраної тематики флаєра, вибирають кольрову гаму, 

шрифти та забраження. 

3. Підібір потрібних матеріалів. 

Продумати текст, який буде містити реклама. Підготувати графічні файли 

для реклами, які будуть відповідати стилю та кольоровій гамі флаєра. 

4. Приклади макетів флаєра (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 ‒ Приклади макетів флаєрів 

Завдання для самостійного виконання 

Зверстати макет флаєра за допомогою програми Adobe Indesign. 

Контрольні питання 

1. Що таке флаєр? 

2. Назвіть основні принципи оформлення реклами. 

3. Якого розміру та формату реклама є найвдалішою? 

Література: [1, 2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Переноси. Створення буквиці 

Мета: навчитися застосовувати переноси, виконувати верстку тексту з 

застосуванням переносів 

Перенесення часто не включаються «самі по собі», і через це в тексті 

виникають недоречні розриви (рис. 6.1). Навіть коли переноси включаються, 
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вони розставляються не завжди найвдаліше, через що виникають різні 

кумедні казуси. 

 

Рис. 6.1 ‒ Текст без преносів 

Щоб у верстці російською мовою з’явилися переноси, необхідно 

виконати дві умови: вибрати для тексту російський словник і дозволити 

розставити в ньому переноси. 

Для призначення тексту словника, необхідно спочатку виділити його 

(текст), потім, вибрати в панелі замість English (USA) варіант Russian  

(рис. 6.2). 

Іще одна обов’язкова умова для появи в тексті переносів ‒ включений, 

на панелі інструментів, прапорець Переносы (Hyphenate) (рис. 6.3). Без 

нього навіть із правильним словником вони не з’являться. 

Або ж розстановку переносів можна включити на палітрі Абзац 

(Paragraph) (рис. 6.4). 
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Рис. 6.2 ‒ Вибір словника 

 

Рис. 6.3 ‒ Включення переносів на панелі інструментів 

 

Рис. 6.4 ‒ Включення переносів на палітрі абзаців 

Якщо ви не згодні з тим, як автоматично розставилися переноси Adobe 

InDesign, ви можете вдатися до їх виправлення вручну (рис.6.5). Для цього 

потрібно знати кілька гарячих клавіш.  

Для створення перенесення в тому місці, де ви вважаєте за потрібне, 

необхідно поставити в те місце курсор і натиснути <Crtrl><Shift><‒>. 

Якщо, відповідно до програми, є можливість розмістити букви в рядку так, як 

ви хочете, вона створить перенесення за вашими правилами. Якщо ні, то 

переставе слово цілком так, щоб необхідність в перенесенні відпала. 
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Рис. 6.5 ‒ Неправильний перенос після автоматичного розташування 

переносів 

Щоб заборонити переносити певне слово, необхідно поставити курсор 

перед цим словом і натиснути ті ж клавіші, що і для створення переносу. 

Якщо у вашій роботі систематично виникають ситуації, коли необхідно 

виправляти переноси «за InDesign’ом», створіть свій словник переносів. Для 

цього необхідно після виявлення некоректного перенесення повідомити 

програмі через вікно  User Dictionaryз меню Редактирование → 

Орфография (Edit → Spelling), як його потрібно робити правильно. Укажіть 

у настройках вікна (зверху) що ви хочете додати зміни до свого 

користувальницького словника  Словарь пользователя (User Dictionary)і 

вкажіть мову цього словника (рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6 ‒ Виклик вікна Словаря пользователя 

Для позначення місця перенесення у слові використовується значок 

тильди (~). Він викликається через англійську розкладку клавіатури. На 

клавіатурах комп’ютерів PC тильда зазвичай, знаходиться разом з буквою Е. 

Одна тильда означає найкращий варіант перенесення. Дві тильди означають, 

що цей варіант перенесення менш бажаний, ніж попередній, три тильди 

повідомляють, що такий варіант іще гірший і т. д. (рис. 6.7). Якщо ж ви 
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хочете заборонити переносити певне слово, просто поставте тильду перед 

цим словом. 

 

Рис. 6.6 ‒ Створення Словаря пользователя 

Порядок виконання роботи 

1. Створити документ, додати до нього текст. Включити автоматичну 

розтановку переносів. Заборонити переносити певне слово. Створити словник 

користувача. 

2. Створення буквиці в InDesign 

1. Виділимо абзац, який повинен починатися з літери‒буквиці. 

2. У меню Window (Окно) →Type (Шрифт) відкриваємо палітру 

Paragraph (Абзац), гаряча клавіша Ctrl+M (рис. 6.7). 

3. Задамо кількість рядків буквиці, наприклад 5 у поле 

«DropCapNumberofLines» (Буквица Количество Строк). 

Якщо хочете змінити гарнітуру буквиці, виділіть її та просто виберіть 

інший шрифт. 

Також можна поекспериментувати з полями настройки літери для зміни 

її зовнішнього вигляду. 

Результат створення буквиці показаний на рисунку 6.8. 
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Рис. 6.7 ‒ Установлення параметрів для Буквиці 

 

Рис. 6.8 ‒ Результат створення буквиці 

3. Заборона розбиття слова і групи слів 

Часто перед верстальником стоїть завдання розміщення тексту на заданій 

кількості рядків. Для його розв'язання користуються кернингом, трекингом, 

установкою ширини символів. Цього ж ефекту можна досягти за допомогою 

функції запобігання розбивки рядків. До неї також вдаються, якщо в тексті 

зустрічається група слів, розбивати яку небажано. Такою групою може бути 

коротка назва (журналу, телепередачі, книги, фільму), позначення року 

(наприклад, 1995 р.) та ін. 

Для того щоб заборонити розбивку групи слів на рядки, потрібно 

спочатку її вибрати. Після цього скористатися командою‒перемикачем Без 

переносів (No Break) для виділеного тексту. 

Інше завдання, що розв'язується за допомогою режиму No Break ‒ 

заборона перенесення слова (рис. 6.9).  
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Рис. 6.9 ‒ Заборона переносів 

Ця можливість дуже корисна для форматування абревіатур, Web‒адрес 

тощо. Інший спосіб заборони перенесення конкретного слова ‒ уведення знака 

м’якого переносу перед ним (<Ctrl> + <Shift> + </>). 

Завдання для самостійного виконання 

1. Створити документ, додати до нього текст. Включити автоматичну 

розтановку переносів. 

2. Створити словник користувача і додати слова. 

3. У цьому ж тексті створити буквицю. 

4. Зробити заборону розбиття слова і групи слів для вибраної вами фрази. 

Контрольні питання 

1. Назвіть особливості OpenLinkVirtuoso. 

2. Визначте основні етапи налаштування OpenLinkVirtuoso. 

3. Що являє собою інтерфейс адміністратора (Conductor)? 

Література: [1, 2, 3]. 
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Лабораторна робота № 7 

Тема. Створення автоматичного змісту в InDesign 

Мета: навчитисястворювати автоматичний зміст для декількох сторінок. 

Короткі теоретичні відомості 

Програма InDesign дозволяє верстати зміст на базі каталогу стилів, що 

задані в палітрах Paragraph Styles (Стилі абзаців) і Character Styles (Стилі 

символів). Припустимо, у нас зверстана книга або журнал з великою кількістю 

сторінок. 

Завдання ‒ створити автоматичний зміст, у якому дозволити InDesign 

виставити заголовки, підзаголовки першого, другого і наступних рівнів, а також 

автоматично підхопити номери сторінок. 

Для того, щоб підготувати публікацію до автоматичного змісту, мають 

бути зверстані сторінки, проставлені номери сторінок і застосовані стилі по 

всьому документу. 

Порядок виконання роботи 

Для прикладу візьмемо розворот книги, у якому присутній заголовок і 

кілька підзаголовків (рис. 7.1).  

Автоматично винесемо це все в зміст з автоматичним проставлянням 

номерів сторінок. 

                 

Рис. 7.1 ‒ Приклад розвору для створення автоматичного змісту 
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У палітрі ParagraphStyles (Стилі абзаців) видно всі стилі, використані для 

версання документа. 

1. Створимо стиль заголовка змісту (рис. 7.2). Відкриваємо палітру 

Paragraph Style (F11) або заходимо в меню Window → Styles → Paragraph Styles. 

У контекстному меню палітри Paragraph Styles виберемо New Paragraph Styles 

 

Рис. 7.2 ‒ Створення нових стилів заголовків 

або можна натиснути на значок аркуша в правому нижньому кутку палітри. 

З'явиться вікно з настройками. 

2. У полі Style Name пишемо назву стилю «Зміст заголовка». В поле 

Based On можна вибрати, на базі якого стилю створюється цей стиль (рис. 7.3). 

 

Рис. 7.3 ‒ Створення нового стилю заголовка для Змісту 
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У вкладці Basic Character Formats виставимо настройку шрифту за смаком 

і натиснемо ОК (рис. 7.4). 

Таким же чином створимо стиль для основного тексту змісту (рис. 7.5). 

3. Тепер створимо стилі для нумерації сторінок і відточення.  

Відкриваємо палітру Character Styles (SHIFT + F11) або заходимо в меню 

Window → Styles → Character Styles. Вибираємо New Character Style). З'явиться 

віконце з настройками. У вкладці Basic Character Formats виставляємо 

настройки шрифту на вибір тиснемо ОК (рис. 7.6). 

 

Рис. 7.4 ‒ Вибір параметрів для основного тексту 
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Рис. 7.5 ‒ Створення нового стилю для тексту 

 

Рис. 7.6 ‒ Створення стилю Зміст сторінки 

Назвемо стиль «Зміст сторінки». 
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Створимо стиль «Відточення» на палітрі Character Styles. Настроївши 

вкладку Basic Character Formats, перейдемо до вкладки Underline Options 

(Параметри підкреслення) (рис. 7.7). 

 

Рис. 7.7 ‒ Створення стиля Відточення 

Поставимо позначку на Underline On (Увімкнути підкреслення). У поле 

Weight (Товщина) виставимо товщину лінії, Type (Тип лінії) ‒ Dotted 

(пунктирна), Offset (Зсув) ‒ залишимо нуль, а також Colour ‒ Black, Tint 

(Відтінок) ‒ непрозорість 100 %, і можна залишити позначку на Overprint 

Stroke. 

 

Рис. 7.8 ‒ Вибір параметрів для стилю Відточення 
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Тиснемо ОК. Стилі створені, тепер приступаємо до створення самого 

змісту. 

4. Заходимо в меню Layout (Макет) → Table of Contents (Зміст). 

 

Рис. 7.9 ‒ Створення змісту 

Настроїмо параметри кожного поля (рис. 7.10, для зручності поля 

пронумеровані). У поле Title введемо текст заголовка ‒ Зміст (1), з меню Style, 

розташованого праворуч від поля Title (2) виберемо створений нами стиль 

змісту ‒ «Зміст заголовка».Виділимо стиль «Заголовок» у поле Other Styles 

(Доступні стилі) (3) і клацнемо по кнопці Add (Додати) (4). Стиль буде додано у 

поле Include Paragrapg Styles (Включені стилі абзацу) (5). 

 

Рис. 7.10 ‒ Настроювання всіх полів для створення змісту 
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Повторюємо пункт 5 і 6 для додавання інших стилів (у нашому випадку ‒ 

«Підзаголовок»). Виділіть у вікні Include Paragraph Styles стиль для його 

редагування (6). 

Також скористаємося додатковими опціями, клацаємо по кнопці More 

Options (Більше параметрів). У нижній частині вікна відкриються додаткові 

параметри. 

У полі Entry Style (7) виберіть стиль для «Тема». У поле Page Number 

(Номер сторінки) (8) задамо розташування номера сторінки After Entry (Після 

елемента). Ця опція дозволяє ставити номери сторінок після відточення, також 

можна вибрати «до» або взагалі без номера сторінки. 

Справа виберемо потрібний стиль (9). У поле Between Entry and Number 

(між елементом і сторінкою) (10) виберіть символ, за замовчуванням ^ t. Справа 

в поле Style виберіть стиль «відточити» (11). В поле Level (Рівень) (12) задамо 

відступ кожного елемента змісту. Оскільки їх два, поставимо цифру 2. Якщо 

встановити прапорець у  полі Sort Entries in Alphabetical (Розташувати елементи 

в алфавітному порядку) (13), зміст буде оформлено в алфавітному порядку. 

Нижні поля можна залишити за замовчуванням, вони не істотні, тільки 

перевірте, щоб не було прапорця на Run‒in (Єдиний абзац) (14), інакше ця 

опція створить зміст з одного абзацу, який розділяється крапкою з комою і 

пропуском. 

Виберіть у вікні Include Paragrapg Styles (5) наступний стиль 

(Підзаголовок) (15) і настройте його так, як і попередній, підставляючи інші 

стилі. Після всіх налаштувань збережемо стиль натиснувши Save Style (16), 

назвемо його «Зміст», після цього завжди можна відредагувати збережені 

настройки. Тиснемо ОК. З'явиться курсор завантаження (рис. 7.11), 

натисненням лівої кнопки миші завантажимо текст (7.12). 

 

Рис. 7.10 ‒ Курсор завантаження тексту 
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Рис. 7.10 ‒ Курсор завантаження тексту 

Тепер спробуємо розтягнути відточення, зайдемо в меню Type (Текст) → 

Tabs (Табуляція) або поєднання клавіш: SHIFT + Ctrl + T. Установимо лінійку 

над текстом, виділимо текст і натиснемо на стрілочку «правої табуляції»  

(рис. 7.11). Захопивши стрілочку на лінійці, протягнемо потрібну відстань. 

 

Рис. 7.10 ‒ Розтягування відточення 

Автоматичне зміст готовий (рис.7.11). Не варто описувати, наскільки це 

зручно, особливо, якщо у вас заверстаним технічна література або книга в 

300‒600 сторінок. 

За допомогою команд Table of Contents можна створювати не лише 

список назв глав і розділів. Якщо ви працюєте над каталогом товарів, ця опція 
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слугуватиме для створення списку всіх позицій, які можуть бути використані в 

якості прайс‒листа. У книзі з ілюстраціями можна перерахувати всіх 

художників, які малюють їх. Єдине, що необхідно зробити, ‒ призначити стиль 

кожному елементу, що включається до змісту. 

При бажанні, якщо необхідно підкоригувати текст, завжди можна 

відредагувати стилі абзацу або символів, для цього достатньо в палітрі 

натиснути двічі на стилі, відредагувати і зберегти. Також пам'ятаємо ‒ будь‒яке 

редагування стилів спричиняє  зміну в усьому тексті, де застосований цей 

стиль. 

Іще важливий момент ‒ якщо вже зверстані зміст, а потім у книзі були 

зробилені правки в заголовках, заходимо в Table of Contents, вибираємо стиль, 

тиснемо ОК. Після цього всі правки в змісті оновляться. 

 

Рис. 7.10 ‒ Результат створення автоматичного змісту 

Завдання для самостійного виконання: 

1. Створити 2 розвороти (4 сторінки) з текстом, який має заголовки і 

підзаголовки, а також з нумерацією сторінок. 

2. Створити автоматичний зміст для цього документа. 



54 
 

Контрольні питання 

1. Для чого використовуються ParagraphStyles (Стилі абзаців) і 

CharacterStyles (Стилі символів) у створенні автоматичного змісту? 

2. Як додати відточення дозмісту? 

3. Назвіть основні етапи створення автоматичного змісту. 

Література: [1, 2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Аналіз друкованого видання 

Мета: провести аналіз друкованого видання за вибором 

Короткі теоретичні відомості 

Видання ‒ основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного 

документа. Це документ, призначений для поширення в ньому інформації, що 

пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або 

тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, має вихідні відомості. 

Розрізняють видання на крейдованому папері, глазурованому, книжково-

журнальному, на папері машинної гладкості. 

Видання відрізняється від інших видів документів своєю конструкцією, 

специфікою оформлення та поліграфічного виконання. Набір типових 

конструктивних елементів видання, а також вимоги до його оформлення 

регламентовані спеціальними стандартами. Водночас, конструкція кожного 

виду видання залежить від цільового і читацького призначення, характеру 

інформації і може конкретизуватися. Основну частину видань становлять 

текстові видання 

Типи видань: газети, журнали, альманахи, збірники, бюлетені. 

Порядок виконання роботи 

Приклад аналізу друкованого видання: 

1. Історія створення і розвитку видання. 

Vogue (Вог, фр. Мода) ‒ журнал про моду для жінок, що видається з  
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1892 року видавничим домом CondeNastPublications. 

Перший номер журналу ‒ громадського тижневика, створеного для 

заможних жителів Нью-Йорка побачив світ 1892 році. Імена більшості із 250 

акціонерів публікувалися у «світські альманасі»; серед них були Корнеліус 

Вандербільт (перший доларовий мультимільйонер), Стьойвесант Фіш 

(генеральний директор Іллінойськоі центральної залізниці), герцог Персі 

Морган і інші. Заснували новий журнал Артур Тюрнюром, юний член 

світського суспільства із забезпеченої сім'ї, який вже мав журналістський 

досвід, і Гаррі Маквікар, чий прадід Стефан Уїтні був великим оптовиком. 

Тюрнюром зайняв посаду видавця, а Маквікар, який вивчав мистецтво в 

Європі, став арт-директором Vogue. Спочатку тижневик складався із 16 

сторінок ін-кварто, проте він був добре надрукуваний і красиво оформлений. 

Обкладинку прикрашала одна з вишуканих картинок, що набули популярності 

завдяки журналу Life, розміщені під ними гумористичні діалоги.  

Ціна одного примірника ‒ десять центів ‒ дозволяла людині із середнім 

достатком придбати журнал і дізнатися, що ж відбувається у суспільстві. 

Тижневик позиціонувався як заслуговує уваги, справжній журнал, що 

розповідає про життя суспільства, моду і стиль життя. У першому номері була 

опублікована історія, написана Томасом Дженвіером, але белетристика не 

знайшла свого постійного місця в виданні. Журнал був добре ілюстрований, 

також в ньому були ескізи костюмів, хоча, як зазначив один оглядач, 

зображення одягу,  який  носять енергійні люди, не були такими вже й модними 

в загальноприйнятому розумінні. Загалом уже  з самого першого випуску було 

зрозумілим, що це не просто черговий журнал про жіночу моду, а стримане і 

респектабельне видання про модний Нью-Йорк.  

Незважаючи на стриманість, Vogue був першокласним журналом, а 

респектабельність виділяла його на тлі таких сенсаційних видань для світського 

суспільства, як Town Topics. У журналі друкували про театрах, концертах, 

художніх виставках і про деякі нові книги. 
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У 60-і роки двадцятого століття, під керівництвом головного редактора 

Дайани Вріланд, Vogue став одним з найвпливовіших модних журналів. 

Моделі, що з’являлися на його сторінках, ‒ Сьюзі Паркер, Твіггі, Пенелопа Три 

‒ стали справжніми знаменитостями.  

У 70-ті роки журнал почав виходити один раз на місяць. Змінилася і 

цільова аудиторія журналу ‒ це були переважно не домогосподарки, які мріють 

на кухні про краще життя, а ділові жінки, які щоранку поспішають на роботу. 

Отже, більшість статей журналу змінили тематику. 

2. Концепція позиціонування на ринку. 

На сьогодні головним редактором Vogue є Анна Вінтур. Із початку своєї 

роботи в Vogue (з 1988 року) вона працює на підтримку репутації Vogue як 

журналу мод номер 1 у світі. Окрім того, Вінтур спробувала максимально 

розширити аудиторію журналу, роблячи акцентуючи на тому, що висока мода 

доступна для всіх, а не тільки для обраних. Так, на обкладинці першого номера 

журналу, випущеного під її керівництвом, була фотографія моделі в повний 

зріст (більшість попередників Вінтур поміщали на обкладинку лише обличчя 

моделі) в потертих джинсах і в куртці Christian Lacroix, розшитій дорогоцінним 

камінням. 

Vogue виходить у 18 країнах: Австралія, Бразилія, Китай, Франція, 

Німеччина, Греція, Індія, Італія, Японія, Республіка Корея, Мексика, 

Португалія, Росія, Іспанія, Тайвань, Туреччина, Сполучене королівство та 

США. На сьогодні видавництво CondeNastPublications випускає також 

Men'sVogue (журнал про моду для чоловіків), TeenVogue (журнал, орієнтований 

на підлітків), VogueLiving і VogueEntertaining + Travel (виходять тільки в 

Австралії). 

3. Мета і завдання видання: 

‒ проінформувати читача про новинки у світі моди; 

‒ дати корисні поради з догляду за собою, одягом і т. д.; 

‒ повідомити про головні новини у світі моди; 
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‒ ознайомити читача з новою продукцією (парфумерія, косметика, взуття, 

прикраси і т. д.); 

‒ бути джерелом реклами. 

4. Професійні та естетичні стандарти: 

‒ залишати на сторінках з фотографіями поля, обрізаючи їх у край; 

‒ якість матеріалу; 

‒ глянцевий зміст видання; 

‒ співпраця з дорогими і відомими брендами; 

‒  популярна особистість на обкладинці журналу; 

‒ тираж російської версії модного журналу становить 150 тисяч 

примірників. 

5. Характер інформування. Тип журналістики. 

Вісник моди. Завдання даного друкованого видання ‒ повідомити, 

розповісти, показати, ознайомити. 

6. Редакційна колегія, журналістський склад, внутрішня структура. 

Журнал Vogue завжди створювався жінками і для жінок. За столітню 

історію у нього було 5 блискучих редакторів, кожна з яких привнесла частинку 

себе в це легендарне видання. 

Головні редактори: 

Эдна Вулман Чейз (1914‒1951); 

Джессика Дейвис (1952‒1962); 

Дайана Вріланд (1963 ‒ июнь 1971); 

Грейс Мірабелла (июль 1971 ‒ октябрь 1988); 

Анна Винтур (ноябрь 1988 ‒ наст. время) 

Єдиним за всю історію Vogue головним редактором чоловіком був і 

залишається Мен Руссо Боше (Main Rousseau Bocher), який очолював 

французьке відділення модного журналу з 1927 по 1929 рік. За свої заслуги 

перед модною індустрією він був удостоєний бронзової таблички на алеї слави 

«Fashion Walk of Fame» на Манхеттені. 
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7. Характеристика цільової аудиторії видання. 

Уже з першого випуску було зрозуміло, що видання не для 

домогосподарок і «недалеких». 

Цільовою аудиторією на даний момент є сучасні ділові жінки, успішні, 

стильні, мислячі. І звичайно ж не обходиться без молодих модниць. 

8. Тематика матеріалів. 

Мода, стиль, любов, краса, спорт, питання ‒ відповідь і т.д. 

9. Дизайн. 

Дизайн залежить від пори року. Як правило увесь журнал намагаються 

тримати в певних межах. Завдяки цьому кожне видання виглядає цілісним. 

10. Тираж, обсяг, періодичність, географія поширення, ціна. 

Поширюється у 18 країнах світу. 

Виходить двічі на місяць. 

Середня ціна… 

Завдання для самостійного виконання 

1. Вибрати друковане видання. 

2. Провести його аналіз, як показано в прикладі. 

Контрольні питання 

1. Які існують види видань? 

2. Назвіть типи видань. 

3. Назвіть найвідоміші види видань в Україні? 

Література: [1, 2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема: Робота з DataMerge в AdobeInDesign 

Мета: навчитися створювати бейджі за допомогою засобів DataMerge в 

AdobeInDesign 

Короткі теоретичні відомості 

Data Merge – це функція в Adobe InDesign для роботи зі змінними 

даними. Спрощує роботу з бейджами, візитками, іменними дипломами, 
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грамотами, а також з нумерованою продукцією. Уперше з'явилася у версії 

програми CS2 і тих пір і до сьогодні великих змін не зазнала (в ID CS4 у 

випадаючому меню панелі Data Merge з’явилася команда Export to PDF, що 

дозволяє відразу створювати PDF-файл з об'єднаними даними, вилучивши 

проміжний етап створення документа InDesign та експорту в PDF). 

Порядок виконання роботи 

Розглянемо приклад, коли змінюються номер, ім’я і фото. 

Насамперед потрібно створити базу даних, наприклад в MS Excel. 

У першому рядку пишемо імена змінних, для номера ‒ Number, для імені 

‒ Name, для прізвища ‒ Surname. 

Для фото перед ім'ям змінної необхідно поставити знак апострофа і 

«собаку» ‒ '@img. В імені змінних не бажано використовувати кириличні 

символи. 

Далі заповнюємо колонки потрібними даними. 

 

Рис. 9.1 ‒ Створена база з даними в MS Excel 

Зберегти документ як Unicode Text. 
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Усі фото зібрати в одну папку і там же зберегти базу. В іншому 

випадку шлях до кожного зображення повинен бути повний! 

Далі, в InDesign у документі з макетом відкриваємо Data Merge (Вікно → 

Утиліти → Об'єднання даних). Довантажувати створену базу (Select Data 

Source). 

Наступний крок ‒ це розстановка змінних полів у макеті (рис. 9.2). 

Текст:Ставимо курсор у той текстовий фрейм, де має знаходиться змінна, і 

натискаємо на потрібну змінну в меню Data Merge, після чого у фреймах 

з'являться імена змінних у тегах (<<Number>>, <<Name>>, <<Surname>>). 

Фото: Вибираємо графічний фрейм і так само натискаємо на змінній img. У 

фреймі отримуємо << img >>. 

 

Рис. 9.2 ‒ Розстановка змінних полів в макеті 

Далі слід задати тексту потрібне форматування (під час форматування 

краще кожной змінній задати своє Paragraph або Character Style) і документ 

готовий до роботи. 

Панель Data Merge 

Основна панель (рис.9.3). 
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Рис. 9.3 ‒ Вигляд основної панелі 

Панель Create Meged Document, вкладка Records (рис. 9.4). 

Параметри Records To Merge: 

All Records – Усі записи; 

Single Record – Один запис; 

Range – Діапазон записів (1,5,7-9). 

Параметри Records per Document Page: 

Single Record – Один запис на аркуші (без розкладки); 

Multiple Record – Розкладка на аркуш відразу кілька подій (кількість 

об'єктів розраховується щодо внутрішніх полів документа). 

Панель Create Meged Document, вкладка Multiple Record Layout (рис. 9.5). 

 

Рис. 9.4 ‒ Вигляд панелі Create Meged Document, вкладка Records 
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Рис. 9.5 ‒ Панель Create Meged Document, вкладка Multiple Record Layout 

При Multiple Record розкладка об’єкта залежить від внутрішніх полів 

(Margins). Для того, щоб об'єкти «лягли» правильно, необхідно правильно 

поставити ці поля. 

У даному випадку ми маємо об’єкт 92х52, аркуш А4 (Portrait). 

На аркуші отримуємо 10 об’єктів: 2 колонки і 5 рядів. 

Ліве поле: (210 - 92 х 2) / 2 = 13 mm 

Верхнє поле: (297 - 52 х 5) / 2 = 18.5 mm 

Праве поле: 13 (Ліве поле) - 1 = 12 mm 

Нижнє поле: 18.5 (Верхнє поле) - 1 = 17.5 mm 

У цьому випадку загальна розкладка об’єктів буде по центру сторінки 

(рис. 9.6). 

Мітки різання заздалегідь ставляться на майстер сторінці. 

Панель Create Meged Document, вкладка Options (рис. 9.7). 

Переконавшись у  тому, що всі настройки правильні, тиснемо ОК і 

отримуємо новий документ з готовими бейджами. 
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Рис. 9.6 ‒ Загальна розкладка об'єктів 

 

Рис. 9.7 ‒ Панель Create Meged Document, вкладка Options 
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Завдання для самостійного виконання 

1. Підготувати фотографії для створення бейджів. Зберегти їх усі в одній 

папці. 

2. Створи беджі, як це показано в прикладі, наведеному в порядку 

винання роботи. 

Контрольні питання 

1. У якому форматі необхідно зберігати документ, з якого 

імпортуватимуться дані в документ з бейжджами? 

2. Що називають DataMerge? 

3. Назвіть основні етапи створення бейджів з використанням функції 

DataMerge. 

Література: [1, 2, 3]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Редактосько-

видавничий фах (макети і верстка)» складається з дев’яти робіт, які спрямовані 

на перевірку знань бакалаврів з теорії і на перевірку вміння застосовувати 

основних принципів макетування поліграфічної продукції та використання 

основних правил верстки. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

бакалаврів. За сім робіт бакалавр може отримати 35 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 5 балів ‒ якщо бакалавр виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання. При 

цьому допускаються незначні неточності при відповіді на одне з контрольних 

питань; 

− 2 бали ‒ якщо бакалавр виконав лабораторну роботу, написав звіт, але 

не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у таблиці: 

Редакторсько-видавничий фах  

(макети і верстка) 
Бали 

Лабораторні роботи (5 б.× 9 л.б.) 45 

Поточний контроль 35 

Іспит 20 

Усього 100 

 

  



66 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Оксанич А. П. Програмні засоби для макетування і верстки: 

навчальний посібник. / В. Р. Петренко, Т. В. Олада, А. А. Стрижак. – Кременчук 

: ПП Щербатих О. В. 2011. – 244 с. 

2. Стоцкая Т. Верстка в PageMAker 7 : самоучитель / Т. Стоцкая. – Питер : 

Издательский дом, 2003. – 304 с. 

3. Ботелло К. Adobe InDesign, Photoshop и Illustrator : Руководство 

дизайнера / К. Ботелло, Э. Рединг. – М. :Эксмо, 2008. – 600 с. 

4. Городенко Л. Системи верстки. QuarkXPress. AdobePageMaker. 

AdobeInDesign : практичний посібник для студентів інститутів (факультетів) 

журналістики і відділень видавничої справи та редагування / Л. Городенко. –  

К. : Центр ВільноїПреси, 2006. – 520 с. + CD. 

4. Груман Г. AdobeInDesign CS2. Библия пользователя. Верстка книг, 

газет, журналов / Г. Груман. – К. : Диалектика, 2006. – 912 с. 

5. Буш Д. Цифровая фотография и работа с изображениями / Д. Буш. − М. 

: Кудиц-Образ, 2003. – 521 с. 

6. Волкова Е. Художественная обработка фотографий в Photoshop : 

самоучитель / Е. Волкова. – СПб. : Питер, 2005. – 301 с. 

7. Гринберг С. Цифровая фотография : Самоучитель / С. Гринберг. –  

[ 3-е изд.] − СПб. : Питер, 2003. – 282 с. 

8. Гурский Ю. Photoshop CS : Трюки и эффекты (+CD) / Ю. Гурский,  

А. Васильев. − СПб. : Питер, 2004. 

9. Джорджес Г. 50 эффективных приемов съемки цифровым 

фотоапаратом / Г. Джорджес, К. Map, Л. Бермап. − Киев : Диалектика, 2004. 

10. Келби С. Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop 

/ С. Келби. − М. : Вильяме, 2003. – 366 с. 

11. Милчев М. Цифровые фотоаппараты. − 2-е изд. / М. Милчев − СПб. : 

Питер, 2005. – 421 с. 

 



67 
 

Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

ЗВІТ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧИЙ ФАХ  

(МАКЕТИ І ВЕРСТКА)» 

 

 

 

 

 

 

Ви конав  студент групи __________  

ПІБ студента 

Перевірив посада, ПІБ викладача 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



68 
 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 
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