
 

   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7  

 

Тема: Використання стилів сторінок та публікацій. 
  
Мета: навчитися використовувати стилі сторінок і публікацій.  

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

Короткі теоретичні відомості  
Якщо документ містить великий об’єм тексту, розділений на текстові блоки, які мають 

різні параметри шрифту і абзаців, то зручно використовувати текстові стилі.  
Стиль тексту – набір характерних параметрів шрифту й абзацу, збережений під 

визначеним іменем. Створений стиль може декілька разів застосовуватись до будь-яких текстових 
блоків.  

Використання стилів спрощує форматування тексту і типізує елементи малюнка або 
публікації. При цьому достатньо змінити параметри стилю, і весь текст, відформатований цим 

стилем, буде оновлений. Крім того, за допомогою застосування спеціальних стилів заголовків можна 
автоматично створювати зміст публікації.  

У програмі InDesign можна використовувати стилі символів і стилі абзаців. Стиль 
символів визначає параметри символу і може бути застосований до будь-яких виділених 

текстових блоків, окремих слів або сукупності символів. Стиль абзацу містить параметри абзаців і 
може бути застосований тільки до всього одного абзацу або до кількох абзаців.  

Для роботи зі стилями призначені палітри Стили символа і Стили абзаца на панелі 
керування. За допомогою них можна створювати нові стилі, застосовувати їх до символів або абзаців, 
редагувати стилі і виконувати с ними різні інші операції.  

Техніка роботи зі стилями: 

1. Створити стиль. 

2. Застосувати стиль.  
3. Скорегувати стиль (за необхідності).  
Створення стилю 
1. Встановити курсор всередині абзацу. 

2. В меню панелі Стиль абзаца обрати Новый стиль абзаца і задати: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Натиснути ОК.  
Застосування стилю 
1. Виділити текст, до якого застосовується стиль.  
2. Клацнути на назві стилю або використати комбінацію клавіш, яку задали під час 

створення стилю.  
3. Якщо поряд із назвою стилю знак «+», то збереглись попередні параметри форматування. 

Для їх відміни потрібно клацнути на назві стилю, утримуючи клавішу Alt.  



 

 

Редагування стилю 
1. Обрати потрібний стиль для редагування. 

2. Обрати команду Параметры стиля. 

3. Ввести потрібні зміни. 

4. Натиснути ОК.  
 

Додаткові можливості при роботі зі стилями 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
Завдання 1. Створення запропонованого елементу вимагає такої поетапності:  
1. Розмістіть текст у публікації. Для цього інструментом Текст намалюйте фрейм і введіть текст. 

2. Із меню палітри Стили абзаца виберіть пункт Новый стиль абзаца. 

3. У діалоговому вікні заповніть такі пункти: 

− вкладка Основные: у полі Имя стиля задайте ім’я Text;  
− вкладка Основные атрибуты символов: гарнітура – Times New Roman PS MT, накреслення – 

звичайне (Regular), кегль – 10 pt, кернінг – оптичний, інтерліньяж – "12 pt";  
− вкладка Отступы и отбивки: абзацний відступ – "7 мм"; 

– вкладка Выключка: виключка – ліва по ширині,  
− вкладка Параметры удержания: активуйте функцію Удерживать строки та встановіть 

значення "2" спочатку та в кінці сторінки.  
4. Натисніть клавішу ОК, щоб підтвердити установки. 

5. Для створення стилю заголовку повторіть кроки 4-5 із такими змінами: 

− вкладка Основные: у полі Имя стиля задайте ім’я Title;  
− вкладка Основные атрибуты символов: гарнітура – Times New Roman PS MT, накреслення – 

напівжирний курсив, кегль – 16 pt, кернінг– оптичний, інтерліньяж – 19,2 pt;  
− вкладка Отступы и отбивки: абзацний відступ – 0 мм;  
– вкладка Выключка: виключка – по центру; − вкладка Параметры 

удержания: активуйте функцію Все строки абзаца.  
6. Створити 2 текстових фрейми, до одного з них застосувати створений стиль.  
Завдання 2. Створити документ та імпортувати у текстовий фрейм документ, зберігаючи стиль 

Microsoft Word. 

1. Створити новий документ. 

2. За допомогою інструменту Текст намалювати текстовий фрейм.  
3. Щоб додати документ Word до наявного тексту в InDesign, виберіть Файл → Поместить. 

Виберіть Показать параметры импорта, оберіть потрібний документ Word і натисність  
Открыть. 

4. Виберіть Сохранить стили и форматирование текста и таблиц. 

5. Виберіть Настройка импорта, потім клацніть на Преобразование стилей. 
 



  
6. Якщо немає конфлікту назв стилів, виберіть наявний стиль InDesign. У випадку конфлікту імені 

стилю оберіть «Змінити визначення стилю InDesign», щоб форматувати текст з імпортованим 

стилем за стилем Word. Виберіть наявний стиль InDesign, щоб форматувати текст з імпортованим  

 

 

стилем за стилем InDesign. Виберіть Конфликты автоматического переименования, щоб 
перейменувати стиль Word.  

7. Клацніть OK, щоб закрити діалогове вікно Преобразование стилей, потім клацніть на "OK", щоб 
імпортувати документ.  
Завдання 2. Створити у Word самостійно документ, який міститиме зображення, об’єкт SmartArt 
та діаграму, й імпортувати його у текстовий фрейм.  

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. Які типи стилів підтримує програма InDesign? 

2. Як створити стиль? 

3. Для чого рекомендується створювати стилі? 

4. Що означає знак «+» біля назви стилю? Як його забрати? 

5. Які операції можна здійснювати зі створеним стилем?  
6. Як імпортувати документ Word у текстовий фрейм, зберігаючи при цьому стиль тексту? 


