
 

 

   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15  

Тема: Створення оригіналу - макету буклету. 
  
Мета: навчитися створювати буклет у програмі InDesign 

 

Методичне забезпечення: інструкції до ЛР, ПК з програмою InDesign CS5. 

 

  

Короткі теоретичні відомості  
При виготовленні буклетів необхідно звертати пильну увагу на порядок і обсяг викладу 

інформації. Зрозуміло, буклет повинен висвітлювати проблему повністю, і в ньому можна і потрібно 
вказати всі головні і докладні характеристики Вашої продукції чи послуг. Але все ж перевантажувати 

буклет не рекомендується. Велика кількість даних розсіює увагу і призводить до втрати потенційного 
інтересу.  

Загалом, не перетворюйте, буклет до брошури. Вам необхідно ретельно продумати, яку саме 

інформацію, і в яких обсягах Ви хочете піднести. Щоб зацікавити клієнта, обов'язково окремим 

пунктом, краще виділеним курсивом або жирним кольоровим текстом повідомте про можливі знижки, 

пільги, переваги, послуги, бонуси, акції або розпродажах. Друкуйте буклети тільки на щільному 

глянцевому папері. Вона досить жорстка, її важко зім'яти, не помітивши навіть, що на ній написано, 

вона святково, солідно і яскраво виглядає.  
Друкуйте на буклетах малюнки, застосовуйте життєстверджуючі тону для оформлення фону 

буклету, не залишайте великих прогалин на сторінках, але і заповнюйте всі порожній простір 
незначними деталями.  

Якщо символіка вашої компанії є яскравим і помітним стильним малюнком, то дуже правильно 

буде розмістити цей малюнок в якості фону на сторінках, або надрукувати його рельєфним текстом, або 

золотим тисненням. Такі буклети особливо красиві, правда, і затратні одночасно. Хорошим 

маркетинговим ходом буде помістити всередині буклету окремий лист, який бажано виконати в 

нестандартній формі. Наприклад, якщо Ви рекламуєте дитячий одяг, добре буде покласти всередині 

невелике зображення сонечка, чи ведмедика, вирізане по контуру, на якому буде написано, що 

пред'явник отримує знижку при зверненні, або інша актуальна інформація. Особливо такі картинки 

зачіпають свідомість жінок і дітей, так що врахуйте це, вибираючи стиль і дизайн буклета.  
Види буклетів  

Буклет - це неперіодичне видання, роздруковане на обох сторонах аркуша і сфальцованной в 
кілька згинів певним способом.  

Існує два основних способи складання буклетів: 
1. «Серветка». При ньому всі згини буклету направлені в одну і ту ж сторону;  
2. «Гармошка». В даному випадку кожен наступний згин направлений протилежно 

попередньому.  
Його головна особливість полягає в тому, що при друку буклетів не використовують ніяких 

скріплюючи елементів, наприклад таких, як пружини, клей, скріпки і т.д.  
Виділяють такі види буклетів: 

1. з одним згином формату А6, А5, А4, А3; 

2. з двома згинами форматів А5, А4, А3, а також листів 630 * 297 мм; 

3. з трьома згинами формату А3, А2, А1; 

4. з чотирма згинами формату А3, А2; 



5. з п'ятьма згинами формату А2;  
6. з шістьма згинами, які зазвичай роблять гармошкою, так як в цьому випадку цей спосіб 

фальцювання найзручніший;  
7. з сімома згинами, які також виготовляють гармошкою; 

8. з перехресними згинами, які бувають: 

- з двома перехресними фальцами; 

- з одним перехресним і двома паралельними фальцами.  
При виготовленні буклетів повинні враховуватися: 

1. Формат, щільність і якість паперу; 

2. Спосіб друку, від якого безпосередньо залежить їх ціна; 

3. Число фальців; 

4. Дизайн, розробка якого визначає кінцевий результат всього процесу друку.  
При виготовленні буклета потрібно відповідально поставитися до складання інформації, яку він 

повинен утримувати. Адже від цього залежить зацікавленість потенційного клієнта в представленій 

інформації про продукцію або послугу. Якісне виготовлення буклета веде до високої зацікавленості 
споживачів у рекламованому продукті. 

Створення рекламних буклетів часто замовляють туристичні компанії, торгові мережі, кредитно-

фінансові установи та розважальні центри. Як один з найбільш популярних продуктів друкарні - 

брошури та ліфлети є оптимальним вибором між іншими паперовими носіями реклами: 

односторінковим листівками і багатосмуговими каталогами. Створення буклетів відрізняється від 

процесу створення інших рекламних матеріалів тим, що в їх виготовленні не потрібні скріпки, скоби, 

пружини і клей, що сприяє значному зниженню виробничих витрат.  
Всі буклети умовно діляться на дві групи:  
- Рекламні (корпоративні) буклети, основна функція яких полягає в залученні уваги цільової 

аудиторії, тому поширюються такі буклети, безпосередньо в місцях продажу, на виставках та інших 

тематичних заходах. Для виготовлення буклетів цієї категорії використовується помітний дизайн, 

яскраві фарби і запам'ятовуються текстові блоки, папір високої щільності або дизайнерський папір.  
- Інформаційні буклети (ліфлети). Даний вид поліграфічної продукції не стільки рекламує товар 

або послугу, скільки інформує споживача про різні знижки, програми, кредитні продукти і т.д.  
Зазвичай рекламні буклети мають три основні складові: контакти, інформація про 

продукцію, візуальний ряд.  
Перед друком буклету необхідно розробити його дизайн, для якого обов'язково потрібні такі 

елементи: текст, контакти, графіка, логотип. Без них друк буклету неможливий.  
Кольорові красиві рекламні буклети гарантовано привернуть увагу потенційного ділового 

партнера, головне, щоб дизайн був помітним, але не дуже відволікаючим увагу. Адже фірмовий та 

корпоративний буклет повинен працювати на формування позитивного іміджу компанії та бути 

оформлений відповідно до фірмового стилю і відповідати корпоративним стандартам компанії.  
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

  
Завдання 1. Створити буклет типу «гармошка», з двома згинами формату А4 на будь-яку 

тематику, однак буклет повинен містити текст, зображення, буквицю, списки та таблицю. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. З яких елементів складається буклет? 

2. Назвіть три основні складові, з яких складаються рекламні буклети. 

3. Що повинно враховуватися при виготовленні буклетів ? 

4. Які існують види буклетів? 

5. Що таке буклет? 

6. Що включає в себе дизайн буклетів? 

7. Яка технологія виготовлення буклетів?  
8. Як згрупувати об’єкти? 


