
   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8  

Тема: Взаємне розташування об'єктів на сторінці. 

  
Мета: навчитися працювати з різними об’єктами у програмі 

InDesign 

 

Методичне забезпечення: інструкції до ЛР, ПК з програмою 

InDesign CS5. 

 

 

Короткі теоретичні відомості 

 
Вирівнювання об’єктів виконується за допомогою панелі Выравнивание.  
Для вирівнювання по заданому об’єкту, цей об’єкт потрібно попередньо 

заблокувати. Для швидкого вирівнювання і розподілення можна 

використати «розумні направляючі». 

Керування зазорами  
Щоб швидко змінити відстань між сусідніми об’єктами використовуйте 

інструмент  При цьому: 

 Alt переміщає об’єкти, не змінюючи зазор;

 Ctrl розсуває зазор;
 Shift впливає тільки на дану пару 

об’єктів. Переміщення і трансформація:
 Інструмент Выделение виконує переміщення, масштабування і поворот 

об’єкту (якщо утримувати натиснутими клавіші Ctrl або Ctrl + Shift, то 
масштабування виконується разом зі вмістом)

 Інструмент Свободной трансформации виконує переміщення, 
масштабування, поворот і нахил об’єкту разом зі вмістом

 Панель дозволяє задати числові значення для трансформації 
Прив’язані об’єкти – це елементи, такі як зображення або текстові поля, що 

прикріплюються або, як кажуть, прив’язуються до певного тексту. Прив’язані об’єкти 

пересуваються разом із текстом, що містить прив’язку під час перекомпонування тексту. 
Використовувати прив’язані об’єкти можна для всіх об’єктів, які ви бажаєте пов’язати з 

окремим рядком чи блоком тексту, наприклад, бічні вставки та виносні лінії, рисунки або 
значки, пов’язані з певним словом.  

Обтікання простих об’єктів текстом  
1. За допомогою інструменту Выделение або Частичное выделение потрібно 

виділити об’єкт, до якого плануєте застосувати обтікання.  
2. У панелі Обтекание текстом натисніть на потрібній фігурі обтікання:  

 Обтекание по ограничительной рамке створює прямокутне обтікання, 

ширина та висота якого визначається рамкою розміру вибраного об’єкта, 

включно будь-які вказані вами відстані зсуву.



 Обтекание по форме обьекта також відоме як обтікання контуру, 

створює межу обтікання тексту, що має ту саму форму, що й виділений 

кадр (плюс-мінус бідь-які встановлені відстані зсуву).

 Перешагивание через объект не дає текстові з’являтися в будь-якому 

доступному місці праворуч або ліворуч від кадру.
 Переход в следующую колонку змушує сусідній абзац перейти наверх 

наступної колонки або текстового кадру. 
Підпис – це описовий текст, який показано під зображенням. В InDesign є 

спеціальна змінна підпису, що може відображати дані зображення.  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Створити вітальну листівку на новорічну тематику.  
1. Запустити програму InDesign. 

2. Створити документ А5 формату та альбомної орієнтації. 

3. Додати   текстовий   фрейм,   у  який   увести   наступний   текст:   «З   НОВИМ   

РОКОМ!!!», 

відформатувати текст наступним чином:  
 гарнітура – Minion Pro;

 кегль – 38 pt;
 нахил тексту – 15°;

 трекінг – 25;

 колір тексту – зелений;

 Обводка – синій колір, тип – Штрихи с наклоном вправо, товщина – 4 пт.



4. Створити текстовий фрейм, додати до нього текст із документ Word. Додати 
графічний фрейм та помістити у нього зображення із папки. Для зображення 

вибрати наступні параметри: Заполнить фрейм с сохранением пропорций і 
Обтекание по форме обьекта. Вибрати Обводку об’єкта як на малюнку. 

Обов’язково згрупуйте ці 2 елементи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Створити текстовий фрейм, додати до нього текст із документ Word. Додати 

графічний фрейм та помістити у нього зображення із папки. Для зображення 
вибрати наступні параметри: Фрейм по размеру изображения, помістити 
зображення на передній план, згрупувати об’єкти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Створити графічний фрейм та завантажити зображення. Підігнати зображення за 

допомогою інструменту Содержимое по размеру фрейма. Додати до об’єкта 
обведення, тінь та статичний підпис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Створити текстовий фрейм, додати до нього текст із документу Word, розбити 
текст на 3 колонки та розмістити його по центру. Додати графічний фрейм та 
помістити у нього зображення із папки. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Завдання 2. Створити новорічну листівку, яка повинна містити 2 великих 
привітання та 3 зображення, одне з яких потрібно вирізати за допомогою інструмент 
Перо і вставити у текст.  

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. З якими об’єктами можна працювати у програмі InDesign? 

2. Яким способом можна додати графічне зображення у документ? 

3. Для чого використовується панель Обтекание текстом? 

4. Що таке підпис? 

5. Що таке прив’язаний об’єкт? 

6. Для чого використовується інструмент Зазор? 

7. Чи можна у даній програмі групувати об’єкти? 


