
 

   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9  

Тема: Взаємне розташування об'єктів на сторінці. 
 
Мета: навчитися додавати та форматувати текст у 
програмі InDesign  
 
Методичне забезпечення: інструкції до ЛР, ПК з 
програмою InDesign CS5. 
 

Короткі теоретичні відомості 

  
Ви можете використовувати панель Выравнивание для вирівнювання або 

розподілу об'єктів в горизонтальному або вертикальному напрямку вздовж виділення, 
полів, сторінки або розвороту. При роботі з панеллю Выравнивание зауважте 
наступне:  

• Панель «Вирівнювання» не впливає на об'єкти, до яких ви застосовуєте 
команду «Заблокувати позицію», та не змінює вирівнювання текстових абзаців в 
межах кадрів.  

• Вирівнювання тексту не попадає під вплив параметрів вирівнювання об'єктів.  
• Ви можете скористатися діалоговим вікном «Комбінації клавіш» («Правка > 

Комбінації клавіш») для того, щоб створити персональне вирівнювання та розподілити 
комбінації клавіш.  

Якщо для виділення графічного кадру використовується інструмент Выделение, 
можна виділити кадр або зображення в межах кадру. Якщо клацнути поза межами 

інструмента захоплення вмісту та перетягнути виділену область, вміст кадру 
переміщується разом із кадром. Якщо потягнути інструмент захоплення вмісту, 

зображення переміщується в межах кадру.  
Наведені далі методи надають шляхи переміщення кадру або його вмісту 

незалежно один від одного. Ці методи зручно використовувати для налаштування 
способу кадрування або створення масок графіки її кадром.  

Якщо інструмент виділення працює не так, як ви очікували, спочатку спробуйте 
зняти все виділення. Зробіть це, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+Shift+A. 

❖ Виконайте одну з таких дій:  
• Щоб перемістити кадр разом із його вмістом, скористайтеся інструментом 

Выделение, клацнувши зображення за межами інструмента захоплення вмісту.  
• Щоб перемістити імпортований вміст без переміщення кадру (тобто 

панорамувати вміст за кадром), потягніть інструмент захоплення вмісту. Можна також 
скористатися інструментом Частичное выделение, щоб виділяти і перетягувати 
зображення.  
Примітка: Якщо ви будете утримувати натиснутою кнопку миші на графіці перед 
тим, як її перемістити, з'явиться динамічний графічний перегляд (напівпрозоре 

зображення), що знаходиться за межами кадру, але вигляд зображення, яке  
 



 
 

переміщується в кадр, не буде напівпрозорим. Так вам буде легше бачити, як ви 
розміщуєте все зображення в межах кадру. 

 
 

 
  

• Щоб перемістити кадр, не переміщуючи його вміст, клацніть кадр за 
допомогою інструмента Выделение, перейдіть до інструмента Частичное выделение, 
а потім перетягніть центральну точку.  

• Для переміщення декількох кадрів скористайтеся інструментом «Виділення», 
щоб виділити об'єкти, а потім перетягуйте їх. Якщо для виділення декількох об'єктів 
ви використовуєте інструмент Частичное выделение, то він впливає лише на ті 
елементи, які ви перетягуєте.  

Текст може бути вирівняний по одному або обом краям (або вставкам) 

текстового кадру. Текст називається випрямленим, якщо його вирівняно по обох 

краях. Ви можете обрати випрямлення всього тексту абзацу, за виключенням 

останнього рядка («Випрямлення за лівим краєм» або «Випрямлення за правим 

краєм»), або ви можете випрямити текст в абзаці, включаючи і останній рядок 

(«Вирівняти все»). Коли в останньому рядку у вас лише кілька символів, ви можете 

захотіти використати спеціальний символ кінця матеріалу та створити кінцеву 

шпацію.  
1 Виділіть текст.  
2 Натисніть на одній з кнопок вирівнювання (Выключка влево, Выключка 

вправо, Выключка по центру, Выключка по формату для всех строк, Выключка 

по формату, последняя строка влево, Выключка по формату, последняя строка по 

центру) на панелі «Абзац» або на панелі керування. 
 

3 (Необов'язково) Натисніть Выключка до корешка або Выключка от 

корешка.  
Коли ви застосовуєте до абзацу Выключка до корешка, текст на лівій сторінці 

буде вирівняний за правим краєм, але коли той самий текст переходить (або коли 
переміщується кадр) на праву сторінку, він буде вирівняним за лівим краєм. Подібним 
чином, якщо ви застосовуєте до абзацу Выключка от корешка, текст на лівій 

сторінці вирівняний за лівим краєм, при переході на праву сторінку він буде 

вирівняний за правим краєм.  
Якщо ви хочете, аби ліва сторона рядка тексту була вирівняна за лівим краєм, а 

права сторона за правим краєм, розташуйте точку вставки там, де ви хочете вирівняти 
за правим краєм, натисніть Tab, потім вирівняйте за правим краєм залишок рядка. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
Завдання 1. Створити публікацію згідно запропонованого зразка з наступними 
параметрами:  
• Розмір паперу – Заказной (274 х413мм) 

• Орієнтація книжна 

• Кількість сторінок – 1 



 

 

• Поля: Снаружи – 8 мм, Внутри – 18мм, Сверху і Снизу – 10 мм. 

• Текстові матеріали та графічні зображення знаходяться в папці.  
Дивіться уважно: до кожного об’єкта додана тінь та контур, текст 

розташований у 3 колонки, зверніть увагу на вирівнювання тексту. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Як можна розбити текст на колонки? 
2. За допомогою якого інструменту можна підігнати зображення до розмірів 

графічного фрейму?  
3. За допомогою якого інструменту можна віддзеркалювати зображення? 

4. Яким чином можна додати контур обведення об’єкта? 

5. Як додати зображення у текстовий фрейм? 


