
   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2  

 

Тема: Створення фреймів засобами програми Adobe InDesign CS5 

 

 Мета: навчитися перетворювати текст у фрейм та змінювати 

вміст фрейму 
  
Методичне забезпечення: інструкції до лабораторної роботи, ПК із програмою InDesign CS5 

 

Теоретичні відомості 

  
Фрейми програми InDesign можуть містити текст (у текстовому фреймі) або графіку (у 

графічному фреймі). фрейм визначає область, яку займатиме текст, а також спосіб розміщення тексту 

на макеті. Розпізнати текстові фрейми можна по текстових портів, розташованих у верхньому лівому і 

правому нижньому кутах. Графічний фрейм може виконувати функцію кордону або фону, а також 

служити для обрізання і маскування графіки. Якщо графічний фрейм виконує функцію порожнього 

шаблонного елемента, він відображається перекресленим хрест-навхрест.Дуже часто в процесі 

створення та редагування макету документа попередній задум редактора змінюється і виникає 

необхідність зміни текстового фрейма на графічний або навпаки.  
Зміна типу фрейма  

Змінити тип фрейма можливо за допомогою меню Object (Об’єкт) та підменю Content (Вміст), 

яке дозволяє перетворити текстовий фрейм у графічний, графічний фрейм у звичайний об’єкт, а 
звичайний об’єкт призначити фреймом. Так, наприклад, для того, щоб перетворити графі-  

чний фрейм на текстовий, необхідно: 

1) виділити намальовану геометричну фігуру;  
2) вибрати меню Object → Content (Об’єкт → Зміст), тип виділеного об’єкта: Unassigned (Не 

присвоєно), Graphic (Графіка) чи Text (Текст);  
3) вибрати команду Graphic (Графіка), на що перетворити виділений об’єкт у графічний фрейм 

(якщо вибрати команду Text (Текст) –у текстовий).  
Щоб задати параметри текстового фрейму необхідно виконати наступні дії: Объект – 

Параметры текстового фрейма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Завдання 1: 
На вільному місці монтажного столу намалюйте овал.  
2. Додайте будь-який текст по верхньому краю овалу. 

3. Змініть тип створеного об’єкта з "Не присвоєно" на графічний. 

4. Збережіть публікацію під назвою Frame.  
Завдання 2: 

У публікації Frame додайте сторінку на якій створіть фрейм за зразком: 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3:  
Виконайте наступне завдання використовуючи 

зв’язані фрейми та збережіть його з ім’ям Frame1.  
Створення запропонованого на зразку елементу вимагає 
такої етапності:  
1. Активуйте інструмент Текст та створіть фрейм 
(малюнок а).  
2. Напишіть у фреймі літеру "Р" (малюнок б).  
3. Встановіть атрибути для букви у палітрі Символи чи 
Управління: півжирне накреслення, широка гарнітура (напр., 
UkrainianXenia), кегль –  
150 pt. Якщо літера не поміщається, збільште фрейм 

(малюнок в).  
4. Виділіть літеру та виконайте команду Текст 


Створити криві (Type 


 

Create Outlines).  

5. Для того, щоб від’єднати фрейм-літеру від текстового 
блоку, виділіть контурну літеру інструментом Вибір, 
натисніть комбінацію клавіш Ctrl+X, виділіть текстовий 
фрейм інструментом Вибір, натисніть клавішу Del на 
клавіатурі; натисніть комбінацію клавішу Ctrl+V 
(малюнок г).  
6. Інструментом Безпосередній вибір виділіть фрейм; у 
палітрі Контур встановіть для фрейму параметри лінії: 
однорідна, 4 pt (малюнок д).  
7. Інструментом Безпосередній вибір виділіть фрейм; 
встановіть колір контуру (синій) та задайте фон як 
Відсутній у палітрі Зразки кольору (малюнок е).  
8. Активуйте інструмент Текст та зафіксуйте його у межах 
контурної літери.  
9. Напишіть слово "Редактор". Продублюйте це слово стільки разів, 

скільки потрібно, виконавши команду Редагувати 


 Дублювати 

(Edit 


 Duplicate).  
Запам’ятайте! Для того, щоб слова, розміщені в контурній 
літері, гармоніювали з макетом, кегль повинен бути дрібним, 
напр., 6 pt чи 8 pt.  



10. Розставте переноси у словах. Для розставляння переносу вручну зафіксуйте курсор у потрібному 
місці та натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Shift+- (малюнок є).  
Запам’ятайте! Для того, щоб автоматично розставляти переноси у текстах українською та російською 

мовами, слід установити програму разом зі словниками цих мов.  
11. Виділіть контурну літеру інструментом Вибір та виконайте команду імпорту зображення  
(комбінація клавіш Ctrl+D). Вкажіть потрібну ілюстрацію та натисніть 
кнопку Відкрити (малюнок ж).  
Форматування графічних чи текстових елементів у межах контурної літери відбувається за тими ж 
правилами, що і форматування у звичайному блоці. 
 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. Що таке фрейм? 

2. Які типи фреймів використовуються у програмі InDesign? 

3. Які параметри можна задати для текстового фрейму? 

4. Як розмістити текст по кривій? 

5. Як змінити тип фрейма?  
6. Як задати параметрів кутів фрейма? 


