
   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3  

 

Тема: Створення фреймів 
 

Мета: навчитися використовувати сполучені контури, створювати складені  
фрейми та суміщати різні за формою та вмістом фрейми  
 
Методичне забезпечення: інструкції до лабораторної роботи, ПК із програмою  
InDesign CS5 

 

Теоретичні відомості 

  
Об'єкт — це будь-який елемент, який друкується на сторінці або монтажному 

столі, наприклад, контур або імпортована графіка. Кадр або контур — це фігура, яку 
ви малюєте, або контейнер для тексту або графіки.  

Рамка розміру — це прямокутник із вісьмома ручками виділення, що 
представляють вертикальні та горизонтальні розміри об'єктів. Перед внесенням змін 
до об'єкта вам потрібно виділити його за допомогою інструмента виділення. 

Існує два шляхи виділення об'єкта в InDesign:  
1. За допомогою інструмента «Виділення» можна виділяти рамку розміру об’єкта 

для виконання загальних завдань макетування, наприклад, розміщення та визначення 
розмірів об’єктів. Вибираючи зображення можна використати інструмент 

«Виділення» для виділення кадру або зображення в кадрі.  
2. Можна використовувати інструмент «Часткове виділення» для виділення змісту 

контейнера (наприклад, імпортованої графіки) або окремих пунктів на контурі для 
завдань, що включають в себе зміну розміру імпортованої графіки, розмальовування 

та редагування контурів, а також для редагування тексту.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1  
Створити складений фрейм із літери, заповнити 

фрейм графікою  
1. Активуйте інструмент Графічний фрейм 

(Багатокутник). Встановіть для фігури кількість 
сторін – 15, кут заглиблення – 25 (малюнок а).  

2. Виділіть об’єкт інструментом Вибір.  
3. У палітрі Змінити (Transform) вкажіть ширину 

"33" та висоту "25 мм".  
4. Для багаторазового дублювання за 

горизонталлю виконайте команду Редагувати  


Крок і повтор (Edit 


 Step and Repeat). 

5. У полі Повтор (Repeat Count) вкажіть цифру 
"4".  



6. У полі Зсув за вертикаллю (Vertical Offset) зазначте "0", у полі зсув за 
горизонталлю (Horizontal Offset) - "30 мм".  

7. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір.  
8. Для багаторазового дублювання за вертикаллю виділіть групу продублюваних 

елементів інструментом Вибір та виконайте команду Редагувати 


 Крок і повтор  
(Edit 


 Step and Repeat).  

9. У полі Повтор (Repeat Count) вкажіть цифру "4". 



10. У полі Зсув за вертикаллю (Vertical Offset) 

зазначте  "25  мм",  у  полі  зсув  за  горизонталлю  
(Horizontal Offset) - "0". 

11. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір 

(малюнок б). 

12. Виділіть об’єкт інструментом Вибір.  
13. Виконайте команду Об’єкт 


 Складені 

контури


Створити (Object 


 Compound Paths  
 Make). Група фреймів перетворюється в єдине ціле 
(малюнок в).



14. Помістіть у фрейм, виконавши команду 
Ctrl+D та вказавши відповідний файл  

15. Змініть розмір ілюстрації, якщо потрібно, чи 
перемістіть її в межах фрейму. 

 

Завдання 2  

Створити суміщений фрейм 1. Створіть 
фігуру за допомогою інструменту  

Багатокутник із такими параметрами: 
кількість сторін – 15, кут заглиблення –  

25 (малюнок а).  
2. Виділіть об’єкт інструментом Вибір 

та встановіть для нього фон "голубий" у  
палітрі Зразки кольору (малюнок б).  

3. Створіть графічний фрейм та 
помістіть у нього ілюстрацію, виконавши 

команду Ctrl+D та вказавши відповідний 
файл (малюнок в).  

4. Змініть розмір ілюстрації, якщо 
потрібно, чи перемістіть її в межах 
фрейму.  

5. Виберіть  ілюстрацію  інструментом 

Вибір.  
6. Виріжте або скопіюйте ілюстрацію 

до буферу обміну.  
7. Виберіть багатокутник інструментом 

Вибір.  

8. Виконайте команду Редагувати 


 

Вставити в (Edit 


 Paste Into) (малюнок г).  
9. Виберіть суміщений елемент 

інструментом Безпосередній вибір  
(малюнок д).  

10. Натисніть та утримуйте комбінацію 

клавіш Shift+Alt. Курсор перетворюється 
на білу стрілку з плюсом (інструмент 
Груповий вибір). Підведіть мишку до 



межі суміщеного елементу  та клацніть на ній. Виділяється суміщений елемент 

(малюнок е).  

11. Активуйте інструмент Вибір, натисніть на центральну точку вибраного 
елементу та здійснюйте переміщення (малюнок є). 

 

Завдання 3  

Створити та відредагувати елемент на 
основі сполучених контурів  

1. Створіть фрейм овальної форми. Для 
цього використовуйте інструмент Еліпс  
(малюнок а).  

2. Встановіть для фрейму параметри 
контуру у палітрі Контур та задайте колір у 
палітрі Зразки кольору (малюнок б).  

3. Встановіть для фрейму колір заливки у 
палітрі Зразки кольору, активувавши 

піктограму фону (малюнок в). 

4. Створіть текстовий фрейм інструментом 

Текст (малюнок г). 

5. Напишіть у текстовому фреймі букву "А" 

(малюнок д).  
6. Встановіть атрибути для букви у палітрі 

Символи: гарнітуру, кегль, тип накреслення ін.  
(малюнок е). 

7. Встановіть колір фону та контуру літери 

у палітрі Зразки кольору (малюнок є).  
8. Виділіть літеру інструментом Текст. 

Виконайте команду Текст 


 Створити контур (Type 


 Create Outlines) (малюнок ж). 

9. Розмістіть графічну букву "А" поверх 
овального фрейму (малюнок з).  

10. Інструментом Вибір виділіть обидва елементи 

та виконайте команду Об’єкт 


 Сполучені контури 


 

Створити (Object 


 Compound Paths 


 Make) 
(малюнок и).  
Контури двох фреймів сполучаються, 
створюючи єдине ціле.  

11. Ви можете роз’єднати контури, виділивши їх інструментом Вибір та виконавши 

команду Об’єкт 


 Сполучені контури 


 Роз’єднати (Object  


Compound Paths 


 Release) (малюнок і). Фігура розбивається на кілька елементів. 

12. Ви можете присвоїти фоновий колір для інвертних частин фрейму-літери. Для 
цього виділіть інструментом Безпосередній вибір точки інвертного сегменту та 

виконайте команду Об’єкт 


 Зворотний контур (Object 


 Reverse Path) 
(малюнок ї).  

13. Виділіть інструментом Безпосередній вибір точки на кривій та перемістіть їх 
чи направляючі лінії для зміни форми елементу (малюнок й). 

 

. 



КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ: 

 

1. Як присвоїти фоновий колір для інвертних части фрейму?? 

2. Як сполучити контури двох фреймів в єдине ціле? 

3. Як задати колір фону та контуру для фрейма? 

4. Як багаторазово продублювати фрейм? 

5. Які параметри задаються в діалоговому вікні Создать сирию дубликатов?  
6. Як параметри можна задати в діалоговому вікні Многоугольник? 

7. Як створити текстовий фрейм? 

8. Як можна змінити атрибути символів? 


