
   ЛЕКЦІЯ 2  

 Тема: Робота з головним меню, вікном та панелями інструментів програми для 

коип’ютерної верстки Adobe InDesign CS5 

Мета:  Проаналізувати інтерфейс програми для коип’ютерної верстки 

Adobe InDesign CS5, охарактеризувати основні панелі та меню програми 

 

Обладнання і матеріали: матеріали лекції №2, ПК з доступом до 

мережі Інтернет, мультимедійна дошка, ментальна карта «Особливості 

інтерфейсу програми для коип’ютерної верстки Adobe InDesign CS5». 

 План 

1. Огляд програми для коип’ютерної верстки Adobe InDesign CS5. 

2. Аналіз основних складових вікна програми. 

3. Огляд складових головного меню програми. 

4. Аналіз панелі інструментів. 

 

Теоретичний матеріал 

 

AdobeInDesign – це настільна видавнича система випущена  

Adobe Systems, була наступною, після PageMaker, вдосконаленою 

програмою верстки. Adobe InDesign дозволяє створювати документи для 

виведення їх як на друкарські машини промислового рівня, так і на настільні 

принтери, а також експортувати створені документи в різні формати 

електронних видань, в тому числі PDF. 

Версії Adobe InDesign CS6 і вище мали поліпшену інтеграцію з 

компонентами популярного пакету Adobe Creative Suite. Інсталяція офіційною 

версією програми не вимагала особливих навичок. Починаючи з версії CS3 за 

CS6 і CC інтерфейс InDesign піддавався кардинальним змінам, тому що основні 

функції програми не змінювалися. 



 

Монтажний стіл 

Робочий простір Adobe InDesign допомагає ефективніше зосередитися на 

розробці і виробництві сторінок. Під час першого запуску InDesign з'являється 

робочий простір за змовчуванням, яке можна змінити відповідно до конкретних 

потреб. 

Основні відомості про робочий простір 

Для створення і управління документами і файлами використовуються 

такі елементи інтерфейсу, як палітри, панелі і вікна. Будь-яке розташування цих 

елементів називається робочим простором. При першому запуску будь-якого 

компоненту пакету Adobe Creative Suite користувач бачить робочий простір, 

заданий по замовчуванню, яке згодом можна пристосувати під виконувані у 

ньому завдання. Наприклад, один робочий простір можна налаштувати для 

редагування, а інше – для перегляду. Потім в процесі роботи можна 

перемикатися між збереженими стилями робочого простору. 

 У рядку меню, розташованому у верхній частині екрану, команди 

згруповані в меню.  

 Панель "Інструменти" містить інструменти для створення і зміни 

зображень, графічних об'єктів, елементів сторінок і так далі Зв'язані 

інструменти згруповані разом. 

 У Панелі управління відображуються параметри інструменту, 

вибраного в даний момент. (У додатку Flash панель управління відсутня.)  

 У Вікні документа відображується файл, над яким йде робота. 



 Панелі дозволяють контролювати зроблену роботу і виконувати 

редагування. Деякі панелі відображуються по замовченню . Крім того, будь-яку 

панель можна включити за допомогою меню "Вікно". Багато панелей мають 

вбудовані меню з параметрами, що відносяться до функцій даної панелі. Панелі 

можна групувати, поміщати в стек або закріплювати. (мал. 1.1) 

  

а) горизонтальна лінійка 

б) вертикальна лінійка 

в) поля документу 

г) полоси прокрутки (скроли) 

д) панель інструментів 

е) меню програми 

ж) поточна сторінка 

з) направляючі колонок 

и) назва документу 

Меню InDesign 

Файл – включає команди, призначені для збереження, відкриття, вставки 

тексту та графіки у публікацію, друку, настройки робочої області програми, 

команди виходу. 

 

 

 



Редагувати –Містить команди, призначені для відміни останніх дій, 

роботи з буфером обміну, редагування тексту, настройки параметрів програми. 

Макет–містить команди, призначені для управліннясторінками 

публікації. За допомогою команд меню можна переходити зісторінки на 

сторінку, здійснювати нумерацію у документі. 

Текст – містить команди, призначені для форматування тексту (зміни 

гарнітури, кегля, інтерліньяжу, кольору і стилю накреслення,способу 

вирівнювання). 

Об’єкт– містить команди, призначені для настройки графічних і 

текстових фреймів. 

Таблиця– містить команди, призначені для створення, видалення, 

редагування, настройки параметрів таблиці та комірки. 

Вид– містить команди масштабування, а також виклику/приховання 

різних направляючих ліній. 

Вікно – містить команди розміщення кількох публікацій, 

переходу з публікації у публікацію, зміни масштабу відображення 

робочого столу і відображення/приховання палітр. 

Допомога–містить довідку про програму Adobe InDesign. 

Огляд палітри інструментів 

Одні інструменти призначені для вибору, редагування і створення 

елементів сторінок. Інші – для вибору шрифтів, форм, ліній і градієнтів. Є 

можливість скомпонувати розташування вікна і палітри інструментів за своїм 

смаком. По замовчуванню вона відображується у вигляді двох вертикальних 

колонок інструментів, Але її можна перетворити, наприклад, в горизонтальний 

рядок. При цьому змінити розташування окремих інструментів в палітрі 

інструментів не можна. Щоб пересунути палітру інструментів, перетягнете її за 

панель заголовка. 

Інструмент з палітри інструментів по замовчуванню вибирають, 

клацнувши по ньому. Палітра інструментів містить також ряд прихованих 

інструментів, пов'язаних з тими, що відображуються. Їх наявність позначається 

стрілкою праворуч від значка інструменту. Прихований інструмент можна 



вибрати, клацнувши поточний інструмент в палітрі інструментів, а потім 

вибравши необхідний інструмент. 

Якщо навести курсор на інструмент, то відображується його назва і 

комбінація клавіш. Цей текст називається підказкою. Можна відмінити 

виведення підказок, вибравши "Ні" в меню "Підказки" в розділі "Основні" 

діалогового вікна "Установки". 

 

Панель інструментів програми Adobe InDesign CS5



Огляд палітри Управління 

Палітра "Управління" ("Вікно" → "Управління") відкриває швидкий доступ 

до параметрів, команд і інших палітр, що відносяться до вибраного на поточній 

сторінці об'єкту або елементу. По замовченню  вона розміщена у верхній частині 

вікна документа, проте її можна перемістити в нижню частину вікна, перетворити 

на плаваючу палітру або приховати. 

Набор параметрів, що відображуються в палітрі "Управління", змінюється 

залежно від типа вибраного об'єкту.  

 Якщо виділений фрейм, в палітрі відображатимуться параметри для 

зміни його позиції, розміру, нахилу, повороту і вживання стилю. 

 Якщо виділений текст, що знаходиться усередині фрейму, в палітрі 

"Управління" відображаються параметри символів або абзацу. Кнопка в лівій 

частині палітри "Управління" дозволяє перемикати відображення параметрів 

символів і абзаців. Палітра "Управління" може містити і додаткові параметри, 

якщо розміри і роздільна здатність монітора дозволяють це. Наприклад, якщо 

вибрати параметри "Засобу форматування символів", то будуть показані всі 

параметри символів, а також деякі параметри абзацу 

 Якщо вибрати елемент таблиці, палітра "Управління" 

відображуватиме параметри налаштування розмірів рядків і стовпців, об'єднання 

вічок, вирівнювання тексту і додавання обведення. 

Після зміни параметрів в палітрі "Управління" з ними можна ознайомитися 

детальніше, скориставшись написами і спливаючими підказками, що з'являються 

при наведенні курсора на значок або ярличок кожного з параметрів. 

 

Панель управління з відкритою підказкою 

 

Вигляд панелі управління 

  



Контрольні запитання: 

1. Як створити новий документ? 

2. Які параметри задаються при створення нового документа? 

3. Для чого призначений монтажний стіл? 

4. Які функції виконують палітри? 

6. Для чого призначений майстер-сторінок? 

7. Як створити направляючі? 

8. З яких елементів складається вікно програми InDesign? 
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