
ПРОГРАМА 

з предмета 

"Основи технічного редагування та оформлення тексту" 

професія 

"Оператор комп'ютерного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування 

лічильно-обчислювальних машин" 

  

 
Тема 1. Вступ у видавницькі системи 

 

Введення в поліграфію. Огляд пакетів для верстки. Програмне забезпечення, яке 

використовується в комп'ютерній поліграфії: програмне забезпечення для обробки 

тексту, програмне забезпечення для обробки графіки, програмне забезпечення для 

верстки. 

 
Тема 2. Основні поняття видавничих систем 

 

Основні терміни, що використовуються у видавничих системах. Словник 

поліграфічних термінів. Види та характеристики шрифтів. Типографські одиниці 

вимірювання Макетування рядків Макетування сторінок Розміщення кількох текстових 

блоків Макетування брошур Видавництво друкованої продукції Апаратне забезпечення 

видавничих систем Сучасні засоби малої поліграфії. 

 
Тема 3. Основи роботи з видавничою програмою 

 

Запуск програми. Вікно та головне меню програми. Відкриття нової публікації. 

Діалогове вікно "Параметри документа". Монтажний стіл: його призначення та 

використання. Лінійки: встановлення одиниць вимірювання, точка відліку. 

 

Команди меню. Панелі інструментів та робота з ними. 

 

Створення найпростіших форм за допомогою інструментів. 

 

Вікно редактора матеріалів. Установка гарнітури та шрифту в текстовому редакторі. 

Створення нового матеріалу в текстовому редакторі. Перевірка орфографії. Здійснення 

пошуку та заміщення фрагментів тексту. Алгоритм редагування тексту публікації в 

редакторі 

 

Формування текстового блоку з заданим розміром. Операції з текстовими блоками. 

Автономні текстові блоки. Ділення автономних блоків. Зв'язані блоки: властивості та 

модифікація. Операції над фрагментами текстових блоків. Редагування тексту. 

Форматування тексту. Форматування тексту в багатосторінкових публікаціях. Палітра 

стилів. Створення нового стилю. Алгоритм присвоєння стилю абзацу. Редагування та 

вилучення стилів. Імпорт стилів з інших публікацій. 

 

Створення маркірованого та нумерованого списків. Створення буквиці 1-го та 2-го 

типу. Обрамлення абзацу. 

 

Масштабування публікації. Установка інтерактивних переваг. Установки програми для 

конкретної публікації. 

 

Вирівнювання та розподіл об'єктів. Закріплення та групування об'єктів. Монтаж. 

Взаємне розташування тексту та графіки. 

 

Використання прошарків. 



 

Кольорові моделі: CMYK та RGB. Палітра кольорів: призначення та використання. 

Команди контекстного меню палітри кольорів. Редагування кольорів. Електронні 

атласи кольорів. 

 
Імпорт, експорт тексту та графіки. 

 

Створення фреймів за допомогою відповідних інструментів. Перетворення 

найпростіших форм у фрейми. Властивості та призначення фреймів. Параметри 

графічних та текстових фреймів. 

 

Створення скріплених текстових фреймів. Модифікація текстових та графічних 

фреймів 

 

Робота з таблицями 

 

Введення, редагування та форматування тексту в таблиці. Модифікація таблиці. 

Перенесення готової таблиці до публікації. 

 

Спецефекти та їх використання 

 
Лабораторно-практичні роботи 

 

1.  Робота з головним меню, вікном та панелями інструментів 

 
2. Створення фреймів 

 

3. Створення фреймів 

 

4.  Робота з графічними примітивами 

 

5.  Завантаження і макетування тексту. 

 
6. Зміна форми об'єкту 

 

7. Використання стилів сторінок та публікацій 

 

8.  Взаємне розташування об'єктів на сторінці 

 

9.  Взаємне розташування об'єктів на сторінці 

 
10. Робота з прошарками та кольором 

 

11. Робота з таблицями 

 

12.Спецефекти та їх використання 

 
Тема 4. Техніка роботи при виконанні різноманітної видавничої продукції 

 

Створення та застосування файлів-шаблонів. Основний шаблон публікації. Нумерація 

сторінок. 

 
Створення та застосування сторінок-шаблонів. 

 

Рекомендації щодо створення оригінал-макетів документів з використанням 

табуляторів. Види табуляторів. Установка табуляторів для введення нового матеріалу. 

Форматування тексту із застосуванням табуляторів. 

 

Верстка бланку ділового листа 

 

Види буклетів. Рекомендації щодо створення оригінал-макету буклету. 

 

Створення простих та складних багатоколонкових макетів. Макетування місцевої 

газети. 

 

Формування книги на підставі окремих глав-файлів. Наскрізна нумерація сторінок 

книги. Генерація змісту. Створення спускного макету книги. Створення стилів друку. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

 

13. Верстка бланку ділового листа 

 

14.  Макетування візитної картки 

 

15.Створення оригінал-макету буклету. 

 

16.Створення оригінал-макету буклету. 



 

17. Макетування місцевої газети 

 

18. Макетування місцевої газети 

 

19.  Макетування каталога 

 

20.  Макетування журналу 

 

21.  Верстка книги 

 

22. Верстка книги 
 




