
   ЛЕКЦІЯ 10  

 Тема:  Основи роботи з таблицями у  програмі для комп’ютерної 

верстки Adobe InDesign CS5 

Мета:  Розглянути основні аспекти роботи з таблицями у програмі в 

документах засобами програми для комп’ютерної верстки Adobe InDesign CS5 

Обладнання і матеріали: матеріали лекції №10, ПК з доступом до 

мережі Інтернет, мультимедійна дошка, ментальна карта «Таблиці у програмі  

Adobe InDesign Cs5». 
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Таблиця складається з рядків та стовпчиків комірок. Комірка схожа на 

текстовий кадр, куди ви можете додавати текст, прив'язані кадри або інші 

таблиці. Таблиці можна створювати в Adobe InDesign CS5 або експортувати з 

інших програм. 

Примітка. 

Щоб створити, відредагувати та форматувати таблиці в Adobe InCopy, 

переконайтеся, що для документа обрано режим перегляду макета. 

Створення таблиць 

Таблиця складається з рядків та стовпчиків комірок. Комірка схожа на 

текстовий кадр, куди ви можете додавати текст, вбудовану графіку або інші 

таблиці. Таблиці можна створювати «з нуля» або шляхом конвертації існуючого 

тексту. Крім того, ви маєте змогу вбудовувати одну таблицю в іншу. 

Під час створення нова таблиця заповнює ширину текстового кадру-

контейнера. Таблиця вставляється у той же рядок, якщо точка вставки 

знаходиться на початку рядка, або в наступний рядок, якщо точка вставки 

розміщена всередині рядка. 

Оточуючий текст обтікає таблиці таким же чином, як і вбудовану графіку. 

Наприклад, таблиця переміщується по зв'язаних кадрах, коли змінюється розмір 

точки розміщеного над нею тексту, або коли текст додається чи видаляється. 

Однак таблиця не може відображатися на кадрі, де текст нанесено на контур. 

Майкл Мерфі (Michael Murphy) розмістив статтю про створення та 

форматування таблиць на сторінці Замисліться про свої методи роботи з 

таблицями (Mind Your Table Manners). 

Джеф Вітчел (Jeff Witchell) із InfiniteSkills.com пропонує відео, в якому він 

демонструє основи створення таблиць. 

Створення таблиці із самого початку 

В InDesign таблицю можна створити в наявному текстовому кадрі 

(Використання параметра «Вставити таблицю»). Крім того, можна створити 

таблицю та активувати функцію InDesign зі створення текстового кадру для неї 

(Використання параметра «Створити таблицю»). 

 

http://www.creativepro.com/article/indesign-how-mind-your-table-manners
http://www.creativepro.com/article/indesign-how-mind-your-table-manners
http://www.infiniteskills.com/demos/movie-player.php?h=565&w=970&sku=01710&movie=http://infiniteskills.bc.cdn.bitgravity.com/iskills-media/indesigncs6-demo/1101.mp4
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/creating-tables.html#main-pars_header_2
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/creating-tables.html#main-pars_header_3


Використання параметра «Вставити таблицю» 

1. Щоб намалювати таблицю всередині наявного текстового кадру, 

скористайтесь інструментом «Текст» і розмістіть точку вставлення в ділянці, 

де має бути розташовано таблицю. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Вставити таблицю». 

Примітка. 

Якщо курсор знаходиться поза межами текстового кадру, функція 

«Створити таблицю» доступна. 

3. Вкажіть кількість рядків та стовпчиків. 

4. Якщо вміст таблиці буде проходити через кілька стовпчиків або 

кадрів, вкажіть кількість рядків верхнього та нижнього колонтитула, де буде 

повторюватись необхідна інформація. 

5. (Необов'язково) Вкажіть стиль таблиці. 

6. Натисніть кнопку «OК». 

Нова таблиця розтягується за шириною текстового кадру. 

Використання параметра «Створити таблицю» 

За використання параметра «Створити таблицю» необхідності спершу 

створювати текстовий кадр у документі немає. Одразу після малювання таблиці 

в документі InDesign створює текстовий кадр відповідно до розмірів 

намальованої таблиці. 

1. Виберіть «Таблиця» > «Створити таблицю». 

Примітка. 

Якщо курсор знаходиться всередині текстового кадру, параметр «Вставити 

таблицю» доступний. 

2. Вкажіть кількість рядків та стовпчиків. 

3. Якщо вміст таблиці буде проходити через кілька стовпчиків або 

кадрів, вкажіть кількість рядків верхнього та нижнього колонтитула, де буде 

повторюватись необхідна інформація. 

4. (Необов'язково) Вкажіть стиль таблиці. 

5. Натисніть кнопку «OК». 



6. Скористайтеся курсором інструмента «Таблиця», щоб намалювати 

відповідну таблицю. 

InDesign створює текстовий кадр розміром із виділену ділянку та поміщує 

до нього таблицю. 

Висота рядків таблиці визначається вказаним стилем таблиці. Наприклад, 

для форматування різних частин таблиці у стилі таблиці можуть 

використовуватися стилі комірок. Якщо будь-який із цих стилів комірок містить 

стилі абзаців, то значення інтерліньяжу стилю абзацу визначатиме висоту рядків 

певної області таблиці. Якщо стилі абзацу не використовуються, висоту рядка 

визначає стандартне службове поле документа. (Службове поле базується на 

значенні інтерліньяжу. У цьому контексті службове поле — це приблизна висота 

виділення у виділеному тексті.) 

 

Створення таблиці з існуючого тексту 

Перед перетворенням тексту на таблицю переконайтеся, що текст 

відповідним чином підготовлений. 

1. Щоб підготувати текст до перетворення на таблицю, вставте 

табулятори, коми, символи початку нового абзацу або інші символи для 

розділення тексту на стовпчики. Вставте табулятори, коми, символи початку 

нового абзацу або інші символи для розділення тексту на рядки. (У більшості 

випадків перетворення тексту на таблицю можна виконувати без попереднього 

редагування.) 

2. За допомогою інструмента «Текст»  виділіть текст, який 

необхідно перетворити на таблицю. 

3. Виберіть «Таблиця» > «Перетворити текст на таблицю». 

4. Для параметрів «Розділювач стовпчиків» та «Розділювач рядків» 

вкажіть початок для нових рядків або стовпчиків. У полях «Розділювач 

стовпчиків» та «Розділювач рядків» виберіть значення «Табулятор», «Кома», 

«Абзац» або введіть символ (наприклад, крапку з комою (;)). (Будь-який 

введений вами символ з'явиться в меню наступного разу, коли ви 

створюватимете таблицю з тексту.) 



5. Якщо ви вказали однаковий розділювач для стовпчиків та рядків, 

визначте кількість стовпчиків, яку повинна містити таблиця. 

6. (Необов'язково) Вкажіть стиль таблиці для її форматування. 

7. Натисніть кнопку «OК». 

Якщо кількість елементів у рядку є меншою, ніж кількість стовпчиків у 

таблиці, рядок буде заповнено пустими комірками. 

Вбудовування однієї таблиці в іншу 

1. Виконайте одну з перелічених нижче дій. 

 Виділіть комірки або таблицю, які необхідно вбудувати, потім 

виберіть «Правка» > «Вирізати» або «Копіювати». Помістіть точку вставки у 

комірку, в яку необхідно вставити таблицю, потім виберіть «Правка» > 

«Вставити». 

 Клацніть всередині комірки, виберіть «Таблиця» > «Вставити 

таблицю», вкажіть кількість рядків і стовпчиків і натисніть «OК». 

2. За потреби відрегулюйте вкладку комірок. (Див. 

розділ Форматування тексту в таблиці.) 

Якщо таблицю було створено всередині комірки, ви не зможете 

використати мишку для вибору тої частини таблиці, яка виходить за межі 

комірки. Натомість розширте рядок чи стовпчик, або помістіть точку вставки у 

першу частину таблиці та за допомогою комбінацій клавіш переміщуйте точку 

вставки і виділяйте текст. 

Імпорт таблиць з інших програм 

Якщо ви використовуєте команду «Помістити» для імпорту електронної 

таблиці Microsoft Excel або документа Microsoft Word, який містить таблиці, дані 

будуть імпортовані у вигляді таблиці, доступної для редагування. Для здійснення 

контролю за форматуванням можна використовувати діалогове вікно 

«Параметри імпорту». 

Дані з електронної таблиці Excel або таблиці Word також можна вставляти 

в документ InDesign або InCopy. Параметри уподобань для роботи з буфером 

обміну визначають спосіб форматування тексту, вставленого з іншої програми. 

Якщо вибрано «Тільки текст», дані відобразяться як неформатований текст із 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/formatting-tables.html#format_text_within_a_table


табуляцією, який пізніше можна перетворити в таблицю. Якщо вибрано «Всі 

дані», вставлений текст відобразиться у вигляді форматованої таблиці. 

За вставлення тексту з іншої програми в наявну таблицю додайте достатньо 

рядків і стовпчиків для розміщення вставленого тексту, потім у параметрах для 

роботи з буфером обміну виберіть параметр «Лише текст» і переконайтеся, що 

виділено хоча б одну комірку (крім випадків, коли вставлену таблицю необхідно 

вбудувати в комірку). 

Якщо вам потрібно більше контролю над форматуванням імпортованої 

таблиці або якщо необхідно зберегти посилання на форматування електронної 

таблиці, виконуйте імпорт таблиці за допомогою команди «Помістити». Якщо 

потрібно підтримувати зв'язок з електронною таблицею, виберіть параметр 

«Створити зв'язки при додаванні тексту та файлів електронних таблиць» під час 

налаштування уподобань для «Оброблення файлів». 

Примітка. 

Можна також копіювати та вставляти текст із табуляцією поперек 

виділених комірок таблиці. Ця дія є гарним способом заміни вмісту із 

збереженням форматування. Наприклад, припустимо, що ви бажаєте оновити 

вміст у форматованій таблиці у щомісячному журналі. Один із способів — це 

з'єднання з електронною таблицею Excel. Однак, якщо вміст походить з іншого 

джерела, можна копіювати текст із табуляцією, що містить новий вміст, вибрати 

діапазон комірок у форматованій таблиці InDesign та вставити текст. 

Додавання тексту до таблиці 

У комірки таблиці можна додавати текст, прив'язані об'єкти, теги XML та 

інші таблиці. Висота рядка таблиці збільшуватиметься, щоб вмістити додаткові 

рядки тексту, якщо тільки ви не встановите фіксовану висоту рядка. До таблиць 

не можна додавати виноски. 

 За допомогою інструмента «Текст»  виконайте одну з таких дій: 

 Розташуйте точку вставляння у комірці та введіть текст. Для 

створення нового абзацу в тій же комірці натисніть Enter або Return. Натисніть 

Tab для переміщення вперед по комірках (натискання Tab в останній комірці 



призведе до вставки нового рядка). Натисніть одночасно Shift і Tab для 

переміщення назад по комірках. 

 Скопіюйте текст, помістіть точку вставки в таблицю та виберіть 

«Правка» > «Вставити». 

 Помістіть точку вставки в ту комірку, в яку необхідно додати текст, 

виберіть «Файл» > «Помістити» та двічі клацніть на текстовому файлі. 

Додавання графіки до таблиці 

1. Помістіть точку вставки до комірки таблиці, куди слід додати 

зображення. 

2. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Виберіть команду меню «Файл» > «Помістити» та виберіть один або 

кілька графічних файлів. 

 Виберіть і перетягніть один або кілька графічних елементів із 

категорії «Графіка» на панелі «CC Libraries». 

В інструменті поміщення з'являться одне чи кілька зображень. 

3. Аби помістити одне або кілька зображень, клацайте всередині 

кожної комірки таблиці. 

4. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

Примітка. 

Перетягнути фрагменти InDesign із категорії «Графіка» панелі «CC 

Libraries» неможливо. 

Якщо розміри вставленої графіки перевищують розміри комірки, висота 

комірки збільшується для вміщення графіки, але ширина залишається сталою — 

графіка може виходити за межі правого боку комірки. Якщо рядок, в який було 

вставлено графіку, має фіксовану висоту, графіка з більшою висотою 

буде витіснена за межі комірки. 

Примітка. 

Щоб уникнути витіснення комірки, можна помістити зображення за 

межами таблиці, змінити розміри зображення, а потім вставити його в комірку 

таблиці. 



Також помістити зображення в комірки таблиці можна за допомогою 

наведених далі методів. 

 Виберіть команди меню «Об’єкт» > «Прив'язаний об'єкт» > 

«Вставити», а потім задайте налаштування. Потім до прив'язаного об'єкта можна 

додати графіку. 

 Скопіюйте графіку або кадр, помістіть у необхідному місці точку 

вставки та виберіть «Правка» > «Вставити». 

Додавання до таблиці верхніх і нижніх колонтитулів 

За створення великої таблиці можливе витіснення більше одного стовпця, 

кадру або однієї сторінки. Для відтворення інформації вгорі та внизу кожної з 

частин таблиці можна скористатися верхніми та нижніми колонтитулами. 

Рядки верхнього та нижнього колонтитула можна додати під час створення 

таблиці. Крім того, для додавання рядків верхнього та нижнього колонтитула або 

для зміни їхнього вигляду в таблиці можна скористатися діалоговим вікном 

«Параметри таблиці». Ви також маєте можливість перетворювати основні рядки 

в рядки верхнього та нижнього колонтитула. 

 

Рядки верхнього колонтитула, що повторюються один раз на кадр 

 

Примітка. 

Щоб призначати таблицям послідовні номери (наприклад, Таблиця 1A, 

Таблиця 1Б тощо) додайте змінну до верхнього або нижнього колонтитула 

таблиці. (Див. Створення супровідних підписів для малюнків і таблиць.) 

Перетворення існуючих рядків на рядки верхнього чи нижнього 

колонтитула 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/bullets-numbering.html#create_running_captions_for_figures_and_tables


1. Виділіть рядки згори таблиці для створення рядків верхнього 

колонтитула або рядки знизу таблиці для створення рядків нижнього 

колонтитула. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Перетворити рядки» > «На верхній 

колонтитул» або «На нижній колонтитул». 

Зміна параметрів рядків верхнього або нижнього колонтитула 

1. Помістіть точку вставки у таблицю та виберіть «Таблиця» > 

«Параметри таблиці» > «Верхні та нижні колонтитули». 

2. Вкажіть кількість рядків верхнього та нижнього колонтитула. Згори 

або знизу таблиці можуть бути додані пусті рядки. 

3. Визначте періодичність появи інформації в рядках верхнього та 

нижнього колонтитула: в кожному текстовому стовпчику (якщо текстові кадри 

містять кілька стовпчиків), один раз на кадр або один раз на сторінку. 

4. Виберіть «Пропускати перший», якщо ви не бажаєте, щоб 

інформація верхнього колонтитула з'являлась у першому рядку таблиці. 

Виберіть «Пропускати останній», якщо ви не бажаєте, щоб інформація нижнього 

колонтитула з'являлася в останньому рядку таблиці. 

Параметр «Пропустити перший» особливо корисний, коли потрібно 

вказати, що верхній або нижній колонтитул є продовженням. Наприклад у 

таблиці, що складається з кількох сторінок, у верхньому колонтитулі може бути 

текст «Таблиця 2 (Продовження)». Оскільки вам не потрібно, щоб на початку 

таблиці було написано «(Продовження)», виберіть «Пропустити перший», і 

просто напишіть «Таблиця 2» у першому рядку таблиці. 

5. Натисніть кнопку «OК». 

Робота з рядками та стовпцями 

У програмі доступні численні функції для створення однакових рядків і 

стовпців, а також для їх дублювання.  

Спочатку можна скористатися наведеними функціями для роботи з 

рядками та стовпцями таблиці: 

 Перетягування рядків та стовпців таблиці з одного місця до іншого в 

межах однієї таблиці. 



 Дублювання рядків і стовпців. 

 Вставка рядків і стовпців до або після іншого рядка/стовпця 

 Копіювання вмісту рядка до стовпця або навпаки. 

Перетягування та дублювання рядків/стовпців 

Можна перетягувати рядки та стовпці таблиці з одного місця до іншого в 

межах однієї таблиці. Дотримуйтеся наведених інструкцій для перетягування та 

дублювання рядків/стовпців. 

1. Виділіть рядок чи стовпець для перетягування в інший рядок чи 

стовпець. Виділити треба весь рядок або стовпець. Частково виділені рядки або 

стовпці неможливо перетягнути. 

2. Наведіть вказівник миші на виділений стовпець – з'явиться 

унікальний курсор, який свідчить про те, що виділене можна перемістити. 

3. Елемент таблиці можна перетягнути. Стовпці можна міняти місцями 

з рядками. Рядок (стовпець), що перетягується, можна вставити лише як рядок 

(стовпець). 

 

Перетягування рядків і стовпців 

 

На цьому малюнку переміщення рядка з одного місця до іншого не змінює 

їх кількості, яка дорівнює трьом. 

Примітка. 

Перетягування можна виконувати лише в межах однієї таблиці. 

4. Щоб дублювати рядок чи стовпець, виділивши його, натисніть і 

утримуйте клавішу Alt (у Win) або Opt (у Mac). Можна перетягувати кілька 

послідовно виділених рядків чи стовпців. 

5. Перетягніть виділений рядок чи стовпець до необхідної ділянки 

таблиці. Загальна кількість рядків чи стовпців збільшується мірою дублювання 

виділених елементів. 



Окрім того, можна скопіювати вміст із рядків верхнього та нижнього 

колонтитулів до основних рядків (натиснувши клавішу Alt/Opt). Основні рядки 

також можна дублювати та перетворювати на рядки верхнього й нижнього 

колонтитулів. 

У ділянці заголовка також можна перетягувати рядки (доступно лише за 

наявності кількох рядків у заголовку), якщо для дублювання рядків не було 

використано клавіші alt/opt. Рядки з основної частини таблиці не можна 

перетягувати в розділ заголовка, за винятком випадку, коли для дублювання 

рядків було використано клавіші alt/opt. 

Копіювання рядків/стовпців і вставка до/після виділеного 

Скопійовані рядки можна вставити до або після виділеного рядка. За 

допомогою команд «До/після» можна копіювати рядки/стовпці таблиці та 

вставляти їх в іншу таблицю. 

1. Виділіть рядок/стовпець. 

2. Виділіть рядок або стовпець. 

3. Оберіть команду меню «Таблиця» > «Вставити до»/«Вставити 

після».  

Видалення рядків верхнього або нижнього колонтитула 

 Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Помістіть точку вставки у рядок верхнього або нижнього 

колонтитула і виберіть «Таблиця» > «Перетворити рядки» > «В основні». 

 Виберіть команду меню «Таблиця» > «Параметри таблиці» > 

«Верхні та нижні колонтитули» і вкажіть іншу кількість рядків верхнього або 

нижнього колонтитула. 

Форматування таблиць 

Використовуйте панель керування або панель «Символ» для форматування 

тексту в таблиці таким же чином, як і для форматування тексту за межами 

таблиці. Крім того, наявні два головних діалогових вікна, які допомагають 

форматувати саму таблицю: «Параметри таблиці» та «Параметри комірки». 

Використовуйте ці діалогові вікна для зміни кількості рядків та стовпчиків, зміни 

вигляду заливки та рамки навколо таблиці, для визначення інтервалів над та під 



таблицею, для редагування рядків верхнього та нижнього колонтитулів, а також 

для застосування до таблиці іншого форматування. 

Для форматування структури таблиці використовуйте панель «Таблиця», 

панель керування або контекстне меню. Виділіть одну або більше комірок та 

клацніть правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, утримуючи Control 

(Mac OS), для відображення контекстного меню з параметрами таблиці. 

Зміна розмірів стовпчиків, рядків і таблиць 

Змінювати розміри стовпчиків, рядків і таблиць можна кількома різними 

способами. 

Зміна розмірів стовпчиків і рядків 

1. Виділіть комірки у стовпчиках і рядках, розміри яких ви бажаєте 

змінити. 

2. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 На панелі «Таблиця» вкажіть необхідні значення для параметрів 

«Ширина стовпчика» та «Висота рядка». 

 Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Рядки та стовпці», 

вкажіть значення для параметрів «Висота рядка» і «Ширина стовпця» та 

натисніть «OК».   

Примітка. 

Якщо для висоти рядка вибрати значення «Найменша», то висота рядка 

збільшуватиметься у разі додавання тексту або збільшення розміру точки. Якщо 

ви виберете значення «Точна», висота рядка буде фіксованою і не 

змінюватиметься під час додавання або видалення тексту. Фіксована висота 

рядка часто призводить до витіснення вмісту за межі комірки. (Див. Робота з 

комірками з витісненим вмістом.) 

 Помістіть вказівник над краєм стовпця або рядка таким чином, щоб 

з'явився значок подвійної стрілки ( ), потім перетягуйте його вліво чи вправо для 

збільшення або зменшення ширини стовпця або вгору чи вниз для збільшення 

або зменшення висоти рядка. 
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Перед та після здійснення перетягування для зміни розмірів рядків 

 

За замовчуванням висота рядка визначається висотою службового поля 

поточного шрифту. Таким чином, висота рядка змінюється як у випадку зміни 

розміру точки тексту, так і у разі зміни параметра висоти рядка. Максимальна 

висота рядка визначається параметром «Максимум» в розділі «Рядки та стовпці» 

діалогового вікна «Параметри комірки». 

Зміна розмірів рядків або стовпчиків зі збереженням ширини таблиці 

 Під час перетягування внутрішнього краю рядка або стовпчика (але 

не межі таблиці) натисніть та утримуйте Shift. Один рядок або стовпчик 

збільшуватиметься, у той час як інші зменшуватимуться. 

 Для пропорційної зміни розмірів рядків або стовпчиків натисніть та 

утримуйте Shift під час перетягування правої межі або нижнього краю таблиці. 

Утримування Shift під час перетягування правого краю таблиці призведе 

до пропорційної зміни розмірів усіх стовпчиків, у той час як утримування Shift 

під час перетягування нижнього краю таблиці пропорційно змінить розміри 

рядків. 

Зміна розмірів усієї таблиці 

 За допомогою інструмента «Текст»  помістіть вказівник над 

нижнім правим кутом таблиці таким чином, щоб вказівник прийняв форму 

стрілки , потім перетягуйте його для збільшення або зменшення розміру 

таблиці. Утримуйте Shift для збереження пропорцій висоти та ширини таблиці. 

Примітка. 

Якщо таблиця простягається на кілька кадрів матеріалу, використовувати 

вказівник для зміни розмірів усієї таблиці не можна. 

Рівномірне розподілення стовпчиків та рядків 

1. У стовпчиках або рядках виділіть комірки, які повинні мати однакову 

ширину або висоту. 



2. Виберіть «Таблиця» > «Рівномірно розподілити рядки» або 

«Рівномірно розподілити стовпчики». 

Зміна інтервалу перед або після таблиці 

1. Помістіть точку вставки в таблицю та виберіть «Таблиця» > 

«Параметри таблиці» > «Налаштовування таблиці». 

2. У пункті «Інтервали таблиці» вкажіть необхідні значення для 

параметрів «Інтервал перед» та «Інтервал після», потім натисніть «OK». 

Зауважте, що зміна інтервалу перед таблицею не впливає на інтервал рядка 

таблиці, що знаходиться згори кадру. 

Розрив таблиць по кадрах 

Використовуйте параметри «Утримування», щоб визначити, скільки 

рядків повинні залишатися разом, а також щоб вказати, де повинен відбуватися 

розрив рядка, наприклад, вгорі стовпчика або кадру. 

Якщо створена таблиця є вищою, ніж кадр, на якому вона знаходиться, 

таблиця буде витіснена за межі кадру. Якщо цей кадр пов'язаний з іншим 

кадром, таблиця продовжуватиметься і на цьому іншому кадрі. Рядки 

переміщуються на пов'язані кадри по одному — один рядок не можна розбити на 

кілька кадрів. Вкажіть рядки верхнього та нижнього колонтитулів, щоб 

необхідна інформація повторювалася на новому кадрі. 

1. Помістіть точку вставки у відповідний рядок або виділіть діапазон 

комірок у рядках, які необхідно утримувати разом. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Рядки та стовпчики». 

3. Щоб утримувати виділені рядки разом, виберіть «Утримувати з 

наступним рядком». 

4. Щоб розірвати рядок у певному місці, в меню «Початок рядка» 

виберіть необхідний параметр (наприклад, «У наступному кадрі») та натисніть 

«OK». 

  



Примітка. 

Якщо ви створили одну таблицю, яка простягається на обидві сторінки 

розвороту, в середину таблиці можна додати пустий стовпчик, щоб створити 

внутрішні поля. 

Додавання тексту перед таблицею 

Таблиця прив'язується до абзаців, які безпосередньо передують їй та 

слідують за нею. Якщо ви вставите таблицю на початку текстового кадру, то не 

зможете помістити точку вставки над таблицею, клацнувши кнопкою миші. 

Натомість скористайтеся клавішами зі стрілками для переміщення точки вставки 

у положення перед таблицею. 

1. Помістіть точку вставки на початку абзацу в першій комірці, 

натисніть клавішу «Стрілка вліво» та почніть введення тексту. 

2. Виконайте одну з перелічених нижче дій. 

 Помістіть точку вставки на початку абзацу в першій комірці, 

натисніть клавішу «Стрілка вліво» та почніть введення тексту. 

Форматування тексту в таблиці 

Загалом, для форматування тексту в таблиці використовуються ті ж 

методи, що і для форматування тексту поза таблицею. 

Вставлення табуляторів у комірку таблиці 

Коли точка вставки знаходиться у таблиці, натискання Tab переміщує її до 

наступної комірки. Проте табулятор можна вставити і всередину комірки 

таблиці. За допомогою панелі «Табулятори» визначте параметри табуляторів у 

таблиці. Визначені параметри табуляції вплинуть на абзац, у який було поміщено 

точку вставки. 

1. За допомогою інструмента «Текст»  помістіть точку вставки у 

місце, куди необхідно вставити табулятор. 

2. Виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ» > «Інші» > 

«Табулятор». 



Щоб змінити параметри табуляції, виділіть стовпчики або комірки, які 

необхідно змінити, виберіть «Текст» > «Табулятори», щоб відкрити панель 

«Табулятори», та відрегулюйте параметри табуляції. 

Примітка. 

Коли ви використовуєте лінійку табуляції для застосування десяткової 

табуляції до комірки або групи комірок, зазвичай вам не потрібно натискати Tab 

на початку кожного абзацу, щоб вирівняти текст у комірках. Абзаци 

вирівнюються автоматично згідно заданого десяткового значення крім випадків, 

коли абзац містить додаткове форматування (наприклад, вирівнювання по 

центру), яке є більш пріоритетним, ніж десяткова табуляція. 

Зміна вирівнювання тексту всередині комірки таблиці 

1. За допомогою інструмента «Текст»  виділіть комірку або комірки, 

які необхідно змінити. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Текст». 

3. У розділі «Вирівнювання за вертикаллю» виберіть параметр 

вирівнювання: «Вирівняти за верхнім краєм», «Вирівняти за нижнім краєм», 

«Вирівняти за центром» або «Вирівняти за вертикаллю». 

Якщо ви вибрали «Вирівняти», вкажіть максимальний інтервал між 

абзацами (таким чином буде визначено максимальний обсяг місця, що буде 

додаватися між абзацами). (Див. розділ Вертикальне вирівнювання тексту в 

текстовому кадрі.) 

4. Для пункту «Базова лінія першого рядка» виберіть параметр, який 

визначатиме спосіб зсуву тексту від верхнього краю комірки. 

Параметри повністю співпадають із відповідними параметрами з 

діалогового вікна «Параметри текстового кадру». (Див. Зміна властивостей 

текстового кадру.) 

5. Натисніть кнопку «OK». 

Примітка. 

Щоб змінити горизонтальне вирівнювання тексту в комірці, 

використовуйте параметри вирівнювання на панелі «Абзац». Щоб вирівняти 
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текст у комірці згідно десяткового табулятора, скористайтеся панеллю 

«Табулятори» для додавання параметра десяткової табуляції. 

Обертання тексту в комірці 

1. Помістіть точку вставки у комірку, вміст якої необхідно повернути, 

або виділіть комірки, на які необхідно здійснити вплив. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Текст» або відкрийте 

панель «Таблиця». 

3. Виберіть значення для параметра «Поворот» і натисніть «OK». 

Зміна відбиття комірок 

Можете встановлювати інтервал між комірками для тексту (із текстом) і 

графікою (, тільки з графікою). 

Текстові комірки 

1. Використовуючи інструмент «Текст» , помістіть точку вставки у 

комірку або виділіть комірку чи комірки, які необхідно змінити. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Текст» або відкрийте 

панель «Таблиця». 

3. У пункті «Інтервали комірки» вкажіть значення для параметрів 

«Згори», «Знизу», «Зліва» та «Справа», потім натисніть «OK». 

У більшості випадків збільшення інтервалів у комірці призводить до 

збільшення висоти рядка. Якщо для рядка встановлене фіксоване значення 

висоти, переконайтеся, що у комірці залишається достатньо місця для значень 

інтервалів, щоб уникнути витіснення тексту. 

Графічні комірки 

1. Використання інструмента «Виділення» , виберіть комірку із 

графікою. 

Примітка. 

Якщо ви не можете вибрати комірку, натисніть на посилання чи символ у 

верхньому правому куті комірки та натисніть клавішу Esc. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Графіка». 

3. У пункті «Інтервали комірки» вкажіть значення для параметрів 

«Згори», «Знизу», «Зліва» та «Справа», потім натисніть «OK». 



Об'єднання та розділення комірок 

Комірки у таблиці можна об'єднувати (сполучати) або розділювати 

(розбивати). 

Об'єднати комірки 

Дві або більшу кількість комірок, що знаходяться в одному рядку або 

стовпчику, можна об'єднати в одну комірку. Наприклад, можна об'єднати 

комірки верхнього ряду таблиці, щоб створити одну велику комірку, яка 

використовуватиметься для заголовка таблиці. 

1. За допомогою інструмента «Текст»  виділіть комірку або комірки, 

які необхідно об'єднати. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Об'єднати комірки». 

Відмінити з'єднання комірок 

 Помістіть точку вставки в об'єднану комірку і виберіть «Таблиця» > 

«Скасувати об'єднання комірок». 

Розділення комірок 

Комірки можна розділювати горизонтально або вертикально, що є 

особливо зручним під час створення різноманітних форм. Ви можете виділити 

кілька комірок і розділити їх вертикально або горизонтально. 

1. Помістіть точку вставки в комірку, яку необхідно розділити, або 

виділіть рядок, стовпчик чи блок комірок. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Розділити комірку вертикально» або 

«Розділити комірку горизонтально». 

Робота з комірками з витісненим вмістом 

У більшості випадків комірка таблиці збільшується по вертикалі, щоб 

вмістити новий текст та графіку. Однак, якщо було встановлено фіксовану 

висоту рядка, а потім було додано текст або графіку, які є завеликими для 

комірки, у правому нижньому куті комірки з'явиться маленька червона крапка на 

позначення того, що вміст комірки було витіснено. 



Витіснений текст не можна помістити в іншу комірку. Натомість 

відредагуйте чи змініть розміри вмісту або збільште комірку чи текстовий кадр, 

у якому знаходиться таблиця. 

У випадку вбудованої графіки або тексту з фіксованим інтерліньяжем 

виступання вмісту за краї комірки допускається. Ви також можете вибрати 

параметри «Відсікти вміст за розміром комірки», яка дозволяє вмістити будь-

який текст або вбудовану графіку в комірку, обрізавши частини, що виходять за 

її межі. Однак, якщо вбудована графіка витісняється з комірки і виходить за її 

нижній край (по горизонталі), ця функція не діє. 

Відображення витісненого вмісту комірки 

 Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Збільште розміри комірки. 

 Змініть форматування тексту. Щоб виділити вміст комірки, клацніть 

на комірці з витісненим вмістом, натисніть Esc, а потім використайте панель 

керування для форматування тексту. 

Обрізання зображення згідно з краями комірки 

Якщо зображення занадто велике для комірки, воно виходитиме за її межі. 

Ви можете відсікти частини зображення, які виходять за межі комірки. 

1. Помістіть точку вставки у комірку, частину вмісту якої необхідно 

відсікти, або виділіть комірку чи комірки, на які необхідно здійснити вплив. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Графіка». 

3. Виберіть «Відсікти вміст за розміром комірки» та натисніть «OK». 

Про обведення та заливки таблиці 

Заливки та обведення до таблиці можна додавати різними способами. 

Використовуйте діалогове вікно «Параметри таблиці» для зміни обведення 

рамки навколо таблиці, а також для додавання різних обведень і заливок до 

стовпчиків і рядків. Щоб змінити обведення і заливки окремих комірок або 

комірок верхнього чи нижнього колонтитула, використовуйте діалогове вікно 

«Параметри комірки» або панелі «Зразки", «Обведення» та «Колір". 

За замовчуванням форматування, вибране за допомогою діалогового вікна 

«Параметри таблиці", є пріоритетнішим і замінює будь-яке відповідне 



форматування, попередньо застосоване до комірок таблиці. Проте, якщо в 

діалоговому вікні «Параметри таблиці» вибрати параметр «Зберегти локальне 

форматування", обведення та заливки, застосовані до окремих комірок, 

змінюватись не будуть. 

Якщо ви багаторазово застосовуєте до комірок або таблиць однакове 

форматування, створіть і застосовуйте натомість стилі таблиці або стилі комірки. 

Зміна рамки навколо таблиці 

Можна змінити межу таблиці шляхом використання діалогового вікна 

«Налаштовування таблиці» або панелі «Обведення». 

1. Помістивши точку вставки в комірку, виберіть «Таблиця» > 

«Параметри таблиці» > «Налаштування таблиці». 

2. У пункті «Рамка навколо таблиці» вкажіть необхідні параметри 

ширини, типу, кольору, відтінку та зазору. (Див. Параметри обведення та 

заливки таблиці.) 

3. У пункті «Послідовність обведення» виберіть одну із наведених 

нижче параметрів: 

Найкращі стики 

Якщо вибрати цей параметр, обведення рядків будуть відображатися на 

передньому плані там, де відбувається перехрещення різнокольорових обведень. 

Крім того, коли перехрещуються обведення на зразок подвійних ліній, 

поєднуються як обведення, так і точки перехрещення. 

Обведення рядків на передньому плані 

Якщо вибрати цей параметр, обведення рядків відображатимуться на 

передньому плані. 

Обведення стовпчиків на передньому плані 

Якщо вибрати цей параметр, обведення стовпчиків відображатимуться на 

передньому плані. 

Сумісність з InDesign 2.0 

Якщо вибрати цей параметр, обведення рядків відображатимуться на 

передньому плані. Крім того, в разі перехрещення обведень на зразок подвійних 
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ліній відбуватиметься їхнє об’єднання, а точки перехрещення будуть 

поєднуватись лише у випадку Т-подібного перехрещення обведень. 

4. Якщо ви не бажаєте, щоб змінювалося форматування обведення 

окремих комірок, виберіть «Зберегти локальне форматування". 

5. Натисніть кнопку «OK». 

Примітка. 

У разі вилучення з таблиці обведення й заливки виберіть «Перегляд» > 

«Допоміжні елементи» > «Показати краї кадру», щоб відобразити межі комірок 

таблиці. 

Додавання обведення та заливки до комірок 

Обведення та заливку можна додавати до комірок за допомогою 

діалогового вікна «Параметри комірки", панелі «Обведення» або панелі 

«Зразки". 

Додавання обведення та заливки за допомогою діалогового вікна 

«Параметри комірки» 

Ви можете визначити, які лінії комірок форматуватимуться за допомогою 

обведення або заливки, шляхом скасування виділення ліній в області 

попереднього перегляду. Якщо необхідно змінити вигляд усіх рядків або 

стовпчиків у таблиці, скористайтеся обведенням або заливкою, які складаються 

із двох візерунків, другий з яких встановлено на «0". 

1. Використовуючи інструмент «Текст» , помістіть точку вставки 

або виділіть комірку чи комірки, до яких необхідно додати обведення або 

заливку. Щоб додати обведення або заливку до рядків верхнього або нижнього 

колонтитула, виділіть комірки верхнього чи нижнього колонтитула на початку 

таблиці. 

2. Виберіть «Таблиця» > «Параметри комірки» > «Обведення та 

заливки». 

3. В області попереднього перегляду вкажіть, на які лінії будуть діяти 

зміни обведення. Наприклад, якщо необхідно додати широке обведення до 

зовнішніх ліній виділених комірок, але не додавати до внутрішніх, натисніть на 



внутрішній лінії, щоб скасувати її виділення. (Виділені лінії забарвлені синім, 

невиділені — сірим.) 

 

Виділіть необхідні лінії в області попереднього перегляду. 

 

Примітка. 

В області попереднього перегляду двічі клацніть на будь-якій зовнішній 

лінії, щоб виділити увесь прямокутник зовнішнього виділення. Двічі клацніть на 

будь-якій внутрішній лінії для виділення внутрішніх ліній. Тричі клацніть будь-

де в області попереднього перегляду для виділення або скасування виділення 

усіх ліній. 

4. У пункті «Обведення комірки» вкажіть необхідні параметри ширини, 

типу, кольору, відтінку та зазору. (Див. Параметри обведення та заливки 

таблиці.) 

5. У пункті «Заливка комірки» вкажіть необхідні параметри кольору та 

відтінку. 

6. Якщо необхідно, виберіть «Накладання обведення» та «Накладання 

заливки", потім натисніть «OK". 

Додавання обведення до комірки за допомогою панелі «Обведення» 

Панель «Обведення» доступна в InDesign, але недоступна в InCopy. 

1. Виділіть комірку або комірки, які необхідно змінити. Щоб 

застосувати обведення до комірок верхнього або нижнього колонтитула, виділіть 

рядок верхнього або нижнього колонтитула. 

2. Виберіть меню «Вікно» > пункт «Обведення», щоб відобразити 

панель «Обведення». 
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3. В області попереднього перегляду вкажіть, на які лінії будуть діяти 

зміни обведення. 

4. Переконайтеся, що на панелі «Інструменти» вибрано кнопку 

«Об’єкт" . (Якщо вибрано кнопку «Текст" , зміни обведення вплинуть на 

текст, а не на комірки.) 

5. Вкажіть значення ширини та тип обведення. 

Додавання заливки до комірок використання панелі «Зразки» 

1. Виділіть комірку або комірки, які необхідно змінити. Щоб 

застосувати заливку до комірок верхнього або нижнього колонтитула, виділіть 

рядок верхнього або нижнього колонтитула. 

2. Виберіть «Вікно» > «Колір» > «Зразки», щоб відобразити панель 

«Зразки». 

3. Переконайтеся, що вибрано кнопку «Об’єкт" . (Якщо вибрано 

кнопку «Текст" , зміни кольору вплинуть на текст, а не на комірки.) 

4. Виберіть зразок. 

Додавання градієнта до комірок використання панелі «Градієнт» 

1. Виділіть комірки, які ви бажаєте змінити. Щоб застосувати градієнт 

до комірок верхнього або нижнього колонтитула, виділіть рядок верхнього або 

нижнього колонтитула. 

2. Виберіть «Вікно» > «Колір» > «Градієнт», щоб відобразити панель 

«Градієнт». 

3. Клацніть на кольоровій шкалі градієнта, щоб застосувати градієнт до 

виділених комірок. За потреби відрегулюйте параметри градієнта. 

Додавання діагональних ліній до комірки 

1. Використовуючи інструмент «Текст» , помістіть точку вставки 

або виділіть комірку чи комірки, до яких необхідно додати діагональні лінії. 

2. Виберіть «Таблиця" > «Параметри комірки» > «Діагональні лінії". 

3. Натисніть кнопку, що відповідає необхідному типові діагональної 

лінії. 



4. У пункті «Обведення лінії» визначте параметри ширини, типу, 

кольору та зазору, а також вкажіть відсоткове значення відтінку та параметри 

накладання. 

5. У меню «Малювання» виберіть «Діагональ на передньому плані», 

щоб помістити діагональну лінію попереду вмісту комірки, або «Вміст на 

передньому плані», щоб помістити діагональну лінію позаду вмісту комірки, а 

потім натисніть «OK». 

Параметри обведення та заливки таблиці 

Під час вибору заливки та обведення для таблиці чи комірок користуйтеся 

такими параметрами: 

Товщина 

Дозволяє вказати товщину лінії для межі таблиці або комірки. 

Тип – 

Дозволяє вказати стиль лінії, наприклад «Товста — тонка». 

Колір 

Дозволяє вказати колір межі таблиці або комірки. Перераховані варіанти 

доступні на панелі «Зразки". 

Відтінок 

Дозволяє вказати відсоткове значення фарби вказаного кольору, яке буде 

застосоване до обведення або заливки. 

Колір проміжку – 

Дозволяє застосувати колір до проміжків між тире, крапками або лініями. 

Цей параметр недоступний, якщо для параметра «Тип» було вибрано значення 

«Суцільна". 

Відтінок проміжку 

Дозволяє застосувати відтінок до проміжків між тире, крапками або 

лініями. Цей параметр недоступний, якщо для параметра «Тип» було вибрано 

значення «Суцільна". 

Накладання 



Вибір цього параметра дозволяє застосовувати фарбу, вибрану зі спадного 

списку «Колір", поверх будь-яких інших кольорів, що знаходяться нижче, 

замість їх витіснення. 

Чергування обведення і заливки в таблиці 

Ви можете використовувати чергування обведення та заливки, що дозволяє 

збільшити зручність читання або покращити вигляд таблиці. Чергування 

обведень і заливок у рядках таблиці не впливає на рядки колонтитулів. Проте 

чергування обведень і заливок у стовпцях таблиці має вплив на рядки верхнього 

та нижнього колонтитула. 

Параметри чергування обведення і заливки замінюють форматування 

обведення комірок, якщо тільки у діалоговому вікні «Параметри таблиці» не 

було вибрано параметр «Зберегти локальне форматування". 

Примітка. 

Якщо необхідно застосувати заливку чи обведення до кожної комірки 

основної частини таблиці без чергування, для цього все ще можна 

використовувати параметри чергування заливки та обведення. Для створення 

такого ефекту вкажіть «0» для параметра «Наступний» другого візерунка. 

 

Перед (ліворуч) та після (праворуч) застосування чергування заливок до 

таблиці 

 

Застосування чергування обведення до таблиці 

1. Помістивши точку вставки в комірку, виберіть «Таблиця» > 

«Параметри таблиці» > «Варіанти обведення рядків» або «Варіанти обведень 

стовпця». 

2. У пункті «Візерунок чергування» виберіть необхідний тип візерунка 

для використання. Виберіть «Власний", якщо ви бажаєте вказати візерунок, 



наприклад, один стовпчик із товстою чорною лінією, а за ним три стовпчика з 

тонкими жовтими лініями. 

3. У пункті «Чергування» вкажіть параметри заливки для першого та 

наступного шаблонів. Наприклад, можна додати товсте обведення до першого 

стовпчика та товсто-тонку лінію до наступного стовпчика, щоб вони 

чергувалися. Вкажіть «0» для параметра «Наступний", щоб обведення впливало 

на кожен рядок або стовпчик. 

Примітка. 

У таблицях, що поширюються на кілька кадрів, чергування обведень і 

заливок не починається заново на початку додаткових кадрів матеріалу. 

(Див. Розрив таблиць по кадрах.) 

4. Виберіть «Зберегти локальне форматування", щоб попередньо 

застосоване до таблиці обведення залишалося в силі. 

5. Для параметрів «Пропускати перший» та «Пропускати останній» 

вкажіть кількість рядків або стовпчиків на початку та в кінці таблиці, до яких не 

потрібно застосовувати атрибути обведення, потім натисніть «OK". 

Додавання чергування заливок до таблиці 

1. Помістивши точку вставки в комірку, виберіть «Таблиця» > 

«Параметри таблиці» > «Варіанти заливки». 

2. У пункті «Візерунок чергування» виберіть необхідний тип візерунка 

для використання. Виберіть «Власний", якщо ви бажаєте вказати візерунок, 

наприклад, один рядок затінений сірим, а за ним три рядки, затінені жовтим. 

3. У пункті «Чергування» вкажіть параметри заливки для першого 

шаблона та шаблона, що йде далі. Наприклад, якщо для параметра «Візерунок 

чергування» вибрати значення «Кожен другий стовпчик", можна затінити перші 

два стовпчики сірим відтінком, а наступні два стовпчики залишити пустими. 

Вкажіть значення «0» для параметра «Наступний", щоб застосувати заливку до 

кожного рядка. 

4. Виберіть «Зберегти локальне форматування", щоб попередньо 

застосована до таблиці заливка залишалася в силі. 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/formatting-tables.html#break_tables_across_frames


5. Для параметрів «Пропускати перший» та «Пропускати останній» 

вкажіть кількість рядків або стовпчиків на початку та в кінці таблиці, до яких не 

потрібно застосовувати атрибути заливки, потім натисніть «OK". 

Вимкнення чергування обведень і заливок у таблиці 

1. Помістіть точку вставки у таблицю. 

2. Виберіть «Таблиця" > «Параметри таблиці" > «Чергування 

обведення рядків", «Чергування обведення стовпчиків» або «Чергування 

заливок". 

3. Для параметра «Візерунок чергування» виберіть «Немає", потім 

натисніть «OK". 

 


