
   ЛЕКЦІЯ 5  

 Тема: Робота з текстовими кадрами засобами  програми для 

коип’ютерної верстки Adobe InDesign CS5 

Мета:   Проаналізувати особливості роботи з текстовими кадрами 

засобами  програми для коип’ютерної верстки Adobe InDesign CS5 

 

Обладнання і матеріали: матеріали лекції №5, ПК з доступом до 

мережі Інтернет, мультимедійна дошка, ментальна карта «Особливості 

роботи з текстовими кадрами засобами програми Adobe InDesign CS5 

». 

 План 

 

1. Зв’язані текстові кадри 

2. Додавання нового кадру до ланцюжка 

3. Розірвання зв’язку текстових кадрів 

4. Вирізання чи видалення зв’язаних текстових кадрів 

5. Ручне чи автоматичне заповнення тексту 

6. Напівавтоматичне заповнення текстом 

7. Ручне заповнення текстом 

8. Автоматичне заповнення текстом без додавання сторінок 

9. Використання перекомпонування «розумного тексту» 

10. Видалення порожніх сторінок з документа 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

Зв’язані текстові кадри 

Текст у кадрі може не залежати від інших кадрів або переводитись між 

зв’язаними кадрами. Щоб заповнити текстом проміжки між зв’язаними кадрами 

(також вони називаються текстовими полями), необхідно спочатку зв’язати 

кадри. Зв’язані кадри можуть бути розташовані на тій самій сторінці чи 

розвороті, або ж на іншій сторінці документа. Процес зв’язування тексту між 

кадрами називається зв’язуванням текстових блоків. Це також 

називається зв’язуванням текстових кадрів або зв’язуванням текстових полів. 

Кожний текстовий кадр має вхідний порт та вихідний порт, які 

використовуються для зв’язування з іншими текстовими кадрами. Порожній 

вхідний чи вихідний порт вказує відповідно на початок чи кінець матеріалу. 

Наявність стрілки в порту означає, що цей порт з’єднаний з іншим портом. 

Червоний хрестик (+) у вихідному порту означає, що в розміщуваному 

матеріалі ще є нерозміщений текст, але нема текстових кадрів, у яких можна 



було б його розмістити. Ця невидима решта тексту називається витісненим 

текстом. 

 
Зв’язані кадри 

 

A. Вхідний порт на початку матеріалу B. Вихідний порт вказує на зв’язок із 

наступним кадром C. Ланцюжок тексту D. Вхідний порт вказує на зв’язок із 

попереднім кадром E.Вихідний порт вказує на наявність витісненого тексту  

Виберіть «Перегляд» > «Допоміжні елементи» > «Показати текстові 

блоки», щоб переглянути видиме відображення зв’язаних кадрів. Текстові 

кадри можна зв’язувати незалежно від того, чи містять вони текст. 

Додавання нового кадру до ланцюжка 

1. За допомогою інструмента «Виділення»  виділіть текстовий кадр, а 

потім клацніть вхідний чи вихідний порт, щоб завантажити значок тексту. 

Клацнувши вхідний порт, можна додати кадр перед виділеним, а 

вихідний — додати кадр після виділеного кадру. 

2. Розташуйте значок завантаженого тексту  в місці бажаного 

розташування нового текстового кадру, а потім клацніть чи протягніть 

вказівник, щоб утворити новий текстовий кадр. 

Примітка. 
Коли значок завантаженого тексту активний, можна виконувати багато 

дій, зокрема перегортати сторінки, створювати нові сторінки, збільшувати та 

зменшувати зображення. Якщо ви почали зв’язувати два кадри й передумали, 

зв’язок можна скасувати, клацнувши будь-який інструмент на панелі 

інструментів. Текст втрачено не буде. 

Додати існуючий кадр до ланцюжка 

1. За допомогою інструмента «Виділення» виділіть текстовий кадр, а 

потім клацніть вхідний чи вихідний порт, щоб завантажити значок тексту. 

2. Розташуйте завантажений значок тексту над кадром, із яким його 

треба зв’язати. Завантажений значок тексту перетвориться на значок ланцюжка. 

 
Додавання існуючого кадру до ланцюжка 

 

3. Клацніть всередині другого кадру, щоб зв’язати його з першим. 



 
Коли сітка кадру зв’язується зі звичайним текстовим кадром або з іншою 

сіткою кадру з іншими налаштуваннями сітки, текстовий кадр зв’язаного кадру 

визначається повторно згідно з налаштуваннями кадру, від якого 

встановлюється зв’язок 

Примітка. 
Для відстеження переходу зв’язаного матеріалу з кадру в кадр можна 

додати автоматичні лінії переходу «продовження в кадрі» та «продовження з 

кадру».  

Додавання кадру посередині послідовності зв’язаних кадрів 

1. Клацніть інструментом «Виділення» вихідний порт у точці 

матеріалу, де потрібно додати кадр. За відпускання кнопки миші з’явиться 

значок завантаженого тексту. 

2. Протягніть його, щоб додати новий кадр, або виділіть інший 

текстовий кадр. InDesign зв’яже кадр із послідовністю зв’язаних кадрів, що 

містять матеріал. 

 
Додавання кадру посередині ланцюжка (вгорі) та його результат (внизу) 

 

Розірвання зв’язку текстових кадрів 

Після розірвання зв’язку текстового кадру розривається зв’язок між 

кадром і всіма наступними кадрами в ланцюжку. Будь-який текст, який до того 

з’являвся в кадрі, стає витісненим (текст не видаляється). Всі наступні кадри 

стають порожніми. 

 Виконайте інструментом «Виділення» одну з наступних дій: 



 Двічі клацніть вхідний чи вихідний порт, щоб розірвати зв’язок між 

кадрами. 

 Клацніть вхідний чи вихідний порт, який представляє зв’язок з 

іншим кадром. Наприклад, у ланцюжку з двох кадрів клацніть або вихідний 

порт першого кадру, або вхідний порт другого кадру. Розташуйте значок 

завантаженого тексту над попереднім чи наступним кадром, щоб відобразити 

значок розриву зв’язку . Клацніть у кадрі, який треба видалити з ланцюжка. 

 
Видалення кадру з ланцюжка 

 

Примітка. 
Щоб розбити один матеріал на два матеріали, виріжте текст, який має 

відноситись до другого матеріалу, розірвіть зв’язок між двома кадрами та 

вставте текст у перший кадр другого матеріалу. 

Вирізання чи видалення зв’язаних текстових кадрів 

При вирізанні чи видаленні кадрів текст не видаляється, а залишається в 

ланцюжку. 

Вирізання кадру з ланцюжка 

Кадр можна вирізати з ланцюжка і вставити його в іншому місці. Кадр 

видаляється разом з копією тексту, але з оригінального матеріалу текст не 

видаляється. За одночасного вирізання та вставки послідовності зв’язаних 

кадрів вставлені кадри зберігають зв’язок між собою, але втрачають зв’язок із 

будь-якими іншими кадрами оригінального матеріалу. 

1. Виділіть інструментом «Виділення» один чи більше кадрів (щоб 

виділити декілька об’єктів, натисніть клавішу Shift і клацніть мишею). 

2. Виберіть «Правка» > «Вирізати». Кадр зникне, а весь текст, який він 

містив, перейде до наступного кадру матеріалу. При вирізанні останнього кадру 

в матеріалі текст зберігається як витіснений текст в попередньому кадрі. 

3. Якщо від’єднаний кадр треба використати в іншому місці 

документа, перейдіть на сторінку, де має з’явитися від’єднаний текст, та 

виберіть «Правка» > «Вставка». 

Видалити кадр з ланцюжка 

При видаленні текстового кадру, який входить до складу ланцюжка, текст 

не видаляється: він стає витісненим чи переходить до наступного за порядком 

кадру. Якщо текстовий кадр не з’єднаний із жодним іншим кадром, 

видаляються кадр і текст. 

1. Щоб виділити кадр, виконайте одну з наступних дій: 

 Клацніть кадр інструментом виділення. 

 Утримуючи клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS), 

клацніть кадр інструментом «Текст». 

2. Натисніть клавішу Backspace чи Delete. 



Ручне чи автоматичне заповнення тексту 

Після розміщення тексту чи клацання вхідного чи вихідного порту 

вказівник перетвориться на значок завантаженого тексту . Значок 

завантаженого тексту дозволяє заповнити сторінки текстом. Утримуючи 

клавішу зміни, можна визначити, яким способом заповнюється текст. Вигляд 

значка завантаженого тексту змінюється в залежності від розташування. 

При розташуванні значка завантаженого тексту над текстовим кадром 

значок береться в дужки . У випадку розташування значка завантаженого 

тексту поряд із напрямною чи вузловою точкою сітки чорний вказівник стає 

білим . 

Заповнення текстом можна виконати такими способами: 

Спосіб Як діє 

Ручне заповнення текстом  Додає текст щоразу до 

одного кадру. Щоб продовжити 

заповнення текстом, слід 

перезавантажити значок тексту. 

Напівавтоматичне 

заповнення , коли під час 

клацання утримується клавіша Alt 

(Windows) чи Option (Mac OS). 

Працює подібно до ручного 

заповнення текстом, однак щоразу 

при досягненні кінця тексту 

вказівник набуває вигляду значка 

завантаженого тексту, поки весь 

текст не перейде в документ. 

Автоматичне 

заповнення  клацанням при 

натисненій клавіші Shift. 

Додає сторінки та кадри, 

поки весь текст не перейде в 

документ. 

Напівавтоматичне 

заповнення , коли під час 

клацання утримуються клавіші 

Shift+Alt (Windows) чи Shift+Option 

(Mac OS). 

Заповнюйте весь текст в 

документі, у разі необхідності 

додаючи кадри без додавання 

сторінок. Будь-який текст, що 

лишається, стає витісненим. 

Щоб заповнити кадри текстом, InDesign визначає горизонтальний та 

вертикальний текст. Коли заповнення текстом виконується напівавтоматично 

або автоматично, враховуються тип кадру та напрямок, вказані на панелі 

«Матеріал». За значком користувач може візуально визначити напрямок, у 

якому текст буде розташовано. 

Ручне заповнення текстом 

1. Виберіть файл за допомогою команди «Помістити», або ж клацніть 

вихідний порт  кадру вибраного файлу. 

2. Виконайте одну з перелічених нижче дій. 

 Розташуйте значок завантаженого тексту будь-де в межах 

існуючого кадру чи контуру, а потім клацніть. Текст переходить у кадр та у всі 



зв’язані з ним інші кадри. Майте на увазі, що заповнення кадру текстом завжди 

починається з верхньої частини найлівішого стовпця, навіть якщо ви клацнете 

інший стовпець. 

 Розташуйте значок завантаженого тексту у стовпці, щоб створити 

текстовий кадр на ширину цього стовпця. Верхній край кадру опиниться там, де 

ви клацнете мишею. 

 Протягніть значок завантаженого тексту, щоб створити текстовий 

кадр на ширину та висоту визначеної площі. 

3. Якщо ще є текст, який треба розмістити, клацніть вихідний порт і 

повторюйте дії 1 і 2, поки не буде розміщено весь текст. 

Примітка. 
Після розміщення тексту в кадрі, зв’язаному з іншими кадрами, він 

автоматично переходить у зв’язані кадри незалежно від вибраного методу 

заповнення текстом. 

Напівавтоматичне заповнення текстом 

 Клацніть значком завантаженого тексту сторінку чи кадр, 

натиснувши клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS). 

Текст заповнює водночас один стовпчик, як при ручному заповненні, але 

значок завантаженого тексту автоматично перезавантажується після 

розміщення кожного стовпчика. 

Автоматичне заповнення текстом 

 При відображеному значку завантаженого тексту утримуйте 

клавішу Shift, роблячи одну з наступних дій: 

 Клацніть значком завантаженого тексту у стовпці, щоб створити 

кадр на ширину цього стовпця. InDesign створює нові текстові кадри та нові 

сторінки документа доти, доки текст не буде додано до документа повністю. 

 Клацніть всередині текстового кадру, створеного на основі 

шаблонного текстового кадру. Текст автоматично переходить у кадр сторінки 

документа і в разі потреби створює нові сторінки з використанням атрибутів 

шаблонного кадру.  

Автоматичне заповнення текстом без додавання сторінок 

 Зі значком завантаженого тексту утримуйте клавіші Shift+Alt 

(Windows) чи Shift+Option (Mac OS). 

Використання перекомпонування «розумного тексту» 

Функцію «Перекомпонування "розумного тексту"» можна 

використовувати для додавання або усунення сторінок під час уведення або 

редагування тексту. Ця функція корисна, коли ви використовуєте InDesign як 

текстовий редактор та бажаєте, щоб кожного разу під час уведення тексту, що 

перевищує поточну сторінку, додавалися наступні сторінки. Вона також 

корисна в уникненні витісненого тексту або порожніх сторінок для ситуацій, 

коли відбувається зміна у заповненні текстом через редагування тексту, 

показуючи або приховуючи умовний текст або ж вносячи інші зміни у 

заповнення текстом. 

За замовчуванням «Перекомпонування "розумного тексту"» обмежено до 

шаблонних текстових кадрів – текстових кадрів на шаблоні сторінки. Якщо 

документ містить розвороти, шаблонні текстові кадри повинні з’являтися як на 



лівій, так і на правій сторінках-шаблонах і мають бути зв’язані для правильної 

роботи функції «Перекомпонування "розумного тексту"». 

Можна змінити параметри, дозволяючи додавання або усунення сторінок 

під час роботи в текстових кадрах не на основі сторінок-шаблонів. Однак, щоб 

функція «Перекомпонування "розумного тексту"» працювала, текстовий кадр 

має бути зв’язаний принаймні з одним іншим текстовим кадром на іншій 

сторінці. 

«Перекомпонування "розумного тексту"» з’являється у параметрах 

«Текст». Ці настройки застосовуються до поточного документа. Для зміни 

настройок за замовчуванням для всіх нових документів закрийте всі документи 

та вкажіть настройки. 

1. Виберіть пункт меню «Правка» > «Параметри» > «Текст» 

(Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS). 

2. Виберіть «Перекомпонування "розумного тексту"». 

3. Укажіть будь-який з наступних параметрів та натисніть «OK». 

Додати сторінки до 

Ця функція використовується для визначення місця створення нової 

сторінки. Наприклад, припустимо, що ви маєте документ із трьох сторінок із 

текстовим кадром на перших двох сторінках та із графікою на всю третю 

сторінку. Якщо ви набираєте текст до кінця другої сторінки, ви можете вказати, 

де повинна додатися нова сторінка — перед графікою або після неї на третій 

сторінці. Виберіть «Кінець матеріалу», щоб додати нову сторінку після другої 

сторінки. Виберіть «Кінець документа», щоб додати нову сторінку після 

сторінки із графікою. 

У документі з декількома розділами можна вибрати «Кінець розділу», 

щоб сторінка додавалася в кінці розділу. 

Обмежити до шаблонних текстових кадрів 
Якщо цей параметр вимкнено, можна також додавати та усувати сторінки 

під час редагування текстових кадрів, що не базуються на шаблонах сторінок. 

Щоб уникнути небажаній появі перекомпонування тексту, функція 

«Перекомпонування "розумного тексту"» діє лише тоді, коли текстовий кадр, 

який ви редагуєте, зв’язаний принаймні з одним іншим текстовим кадром на 

іншій сторінці. 

Примітка: у разі використання інтелектуального перекомпонування 

тексту в текстових кадрах не на основі сторінок-шаблонів сторінки 

додаються з кадрами на всю сторінку та в один стовпець, незалежно від 

атрибутів текстового кадру, із яким зв’язаний новий кадр. 

Зберегти розвороти 
Ця функція визначає, чи зберігаються розвороти, коли текст 

перекомпоновується в середині документа. Якщо цей параметр вибрано, коли 

текст перекомпоновується в середині документа, додається новий розворот у 

дві сторінки. Якщо цей параметр не вибрано, додається одна нова сторінка, а 

наступні сторінки перемішуються. 

Якщо ваш шар містить елементи розробки, специфічні для лівої або 

правої сторони розвороту, увімкніть цей параметр. Якщо права та ліва сторінки 

рівнозначні, цей параметр можна вимкнути. Цей параметр неактивний, якщо 

документ не має розворотів. 



Видалення порожніх сторінок з документа 
Виберіть цей параметр для видалення сторінок під час редагування тексту 

або приховування умов. Сторінки видаляються лише за умови, що порожній 

текстовий кадр є єдиним об’єктом на сторінці. 

Примітка. 
Щоб побачити, як функція «Перекомпонування "розумного тексту"» 

може дозволити вам використовувати InDesign як текстовий редактор, створіть 

документ із вимкненою функцією «Розвороти» та вибраним параметром 

«Шаблонний текстовий кадр». Переконайтеся, що в параметрах «Текст» 

вибрано «Перекомпонування "розумного тексту"» та «Видалити порожні 

сторінки». На першій сторінці натисніть та утримуйте клавіші Ctrl+Shift 

(Windows) або Command+Shift (Mac OS) та клацніть шаблонний текстовий кадр 

для його зміни. Коли ви введете достатньо тексту для заповнення цього 

текстового кадру, буде автоматично додано нову сторінку й текстовий кадр. 

Якщо ви видалите достатньо тексту, сторінку буде автоматично усунено. 

Контрольні запитання: 

1. Розкрийте особливості створення текстового кадру засобами програми Adobe 

InDesign CS5. 

2. Які видалити порожні сторінки із створеного нового документа? 

3. За допомогою якої команди можна зберегти розвороти? 

4. Як провести автоматичне заповнення текстом без додавання сторінки? 

5. Де і як використовується перекомпонування «розумного тексту» 
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