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   ЛЕКЦІЯ 6  

 Тема:  Основи малювання у  програмі для комп’ютерної верстки 

Adobe InDesign CS5 

Мета:  Проаналізвати принципи створення малюнків в документах 

засобами програми для комп’ютерної верстки Adobe InDesign CS5 

 

Обладнання і матеріали: матеріали лекції №6, ПК з доступом до 

мережі Інтернет, мультимедійна дошка, ментальна карта «Особливості 

Роботи з малюнками та направляючими у програмі  Adobe InDesign Cs5». 

 План 

 

1. Малювання базових ліній і фігур 

2. Малювання багатьох об’єктів у сітці 

3. Малювання фігури заповнювача 

4. Автоматична зміна форми контуру 

5. Огляд методів виділення 

6. Упорядковування об’єктів у стеку 

7. Створення напрямних лінійок 

8. Створення набору розташованих з рівномірним проміжком 

напрямних сторінки 

9. Показ або приховування напрямних 

10. Прив’язка об’єктів до напрямних і сітки 

11. «Розумні» розміри 

12. Поради з використання швидких напрямних 



2 
 

Малювання базових ліній і фігур 

1. На палітрі інструментів виконайте одну з таких дій: 

 Щоб намалювати лінію або фігуру, виберіть інструмент «Лінія» , 

інструмент «Еліпс» , інструмент «Прямокутник»  або інструмент 

«Багатокутник» . (Клацніть і утримуйте інструмент «Прямокутник», щоб 

взяти або інструмент «Еліпс», або інструмент «Багатокутник».) 

 Щоб намалювати графічний кадр-заповнювач (порожній), візьміть 

інструмент «Овальний кадр» , «Прямокутний кадр»  або «Багатокутний 

кадр»  . 

2. Перетягніть вказівник миші у вікні документа, щоб створити контур 

або кадр. 

 Щоб малювати від центра, утримуйте Alt (Windows) або Option 

(Mac OS). 

 Щоб обмежувати обертання лінії до 45° або обмежити ширину і 

висоту контура або кадру тими самими пропорціями, під час перетягування 

утримуйте Shift. 

 Щоб створити кілька фігур у сітці, натискайте клавіші зі стрілками, 

утримуючи кнопку миші. Див. розділ Малювання багатьох об’єктів у сітці.. 

 Щоб змінити кількість сторін багатокутника, почніть 

перетягування, натисніть пробіл, а потім натискайте клавіші зі стрілками вгору 

та вниз. Натискаючи клавіші зі стрілками вправо та вліво, змінюйте висоту 

променів зірки. Натисніть пробіл ще раз, щоб повернутися в режим сітки. 

 

Перетягування для створення базового кола 

 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/drawing-line-or-shape-tools.html#draw_multiple_objects_as_a_grid
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Примітка. 

Наведений результат показує рамку розміру навколо контуру. Якщо 

інструмент «Виділення»  був щойно активним, ви побачите цю рамку розміру. 

Якщо пізніше був активним інструмент «Часткове виділення» , контур 

показується натомість з опорними точками. 

Малювання багатьох об’єктів у сітці 

Під час роботи з інструментами для створення кадрів (наприклад, 

«Прямокутник» або «Текст») за допомогою клавіш-модифікаторів можна 

створити сітку кадрів із рівними інтервалами між ними. 

1. Виберіть інструмент, за допомогою якого можна намалювати кадр. 

2. Почніть перетягування. Утримуючи кнопку миші, виконайте будь-

яку з наведених нижче дій. 

 Натискайте клавіші зі стрілками вправо та вліво, щоб змінити 

кількість стовпців. Натискайте клавіші зі стрілками вгору та вниз, щоб змінити 

кількість рядків. 

 Утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) та 

натискайте клавіші зі стрілками, щоб змінити інтервал між кадрами. 

3. Відпустіть кнопку миші. 

Якщо під час використання інструмента «Багатокутник» вам потрібно 

скористатися клавішами зі стрілками для змінення кількості сторін або висоти 

променів зірки, натисніть пробіл, утримуючи кнопку миші.  
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Малювання фігури заповнювача 

Фігура заповнювача — це еліпс, прямокутник або багатокутник, що 

показується у вікні документа з X, вказуючи, що згодом його має замінити 

текст або зображення. 

1. Візьміть інструмент «Овальний кадр» , «Прямокутний 

кадр»  або «Багатокутний кадр» на палітрі інструментів. 

2. Перетягніть вказівник миші у вікні документа, щоб створити контур 

або кадр. Утримуйте Shift, щоб зберігати ширину і висоту кадру. 

Примітка. 

Ви можете змінити величину кадрування, контрольну точку та інші 

параметри припасування для шаблонного кадру, вибравши «Об’єкт» > 

«Припасування» > «Параметри припасування кадру». 

Встановлення параметрів багатокутника 

1. Якщо потрібно застосувати параметри багатокутника до існуючих 

форм, виберіть багатокутники. 

2. Двічі клацніть на інструменті «Багатокутник» , задайте вказані 

налаштування і клацніть «OK»: 

 У пункті «Число сторін» введіть бажане значення числа сторін 

багатокутника. 

 У пункті «Висота променів зірки» введіть значення у відсотках для 

довжини променів зірки. Кінчики променів торкаються зовнішнього краю 

рамки розміру багатокутника, і відсоток визначає глибину заглиблення між 

променями. Вище значення дає довші і тонкіші промені. 

Автоматична зміна форми контуру 

Ви можете перетворити будь-який контур на попередньо визначену 

фігуру. Наприклад, ви можете перетворити прямокутник на трикутник. 

Налаштування обведення первинного контуру залишаються тими самими для 

нового контуру. Якщо новий контур — багатокутник, його фігура базується на 
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параметрах у діалоговому вікні «Параметри багатокутника». Якщо новий 

контур має кутовий ефект, розмір його радіуса базується на розмірі в 

діалоговому вікні «Параметри кута». 

1. Виділіть контур. 

2. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Виберіть «Об’єкт» > «Перетворити фігуру» > «[нова фігура]. 

 На панелі «Обробка контурів» («Вікно» > «Об’єкти та макет» > 

«Обробка контурів») клацніть на кнопці фігури в частині «Перетворити 

фігуру». 

Огляд методів виділення 

InDesign пропонує такі методи та інструменти виділення: 

Інструмент «Виділення»  

Дає змогу виділяти текстові та графічні кадри, а також працювати з 

об’єктом за допомогою рамки розміру. Якщо клацнути інструмент виділення 

вмісту (у формі кільця), який відображається в разі утримання курсору миші на 

зображенні, можна маніпулювати зображенням у межах кадру без переходу до 

інструмента «Часткове виділення». 

 

 

Інструмент захоплення вмісту 

Інструмент «Часткове виділення»  

Дозволяє виділяти зміст кадру (наприклад, поміщену графіку) або 

безпосередньо працювати з об'єктами, які підлягають редагуванню, такими як 

контури, прямокутники або текст, що було перетворено на текстовий контур. 

 

Інструмент «Текст»  
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Дозволяє виділяти текст у текстовому кадрі, на контурі або в таблиці. 

 

Виділити підменю 

Дозволяє виділяти контейнер об'єкта (або кадр) та його зміст. Підменю 

«Виділити» також дозволяє виділяти об'єкти на основі їх розташування по 

відношенню до інших об'єктів. Для перегляду підменю «Виділити» оберіть 

«Об'єкт» > «Виділити». Також для відображення контекстного меню можна 

клацнути об'єкт правою кнопкою миші (у Windows) або лівою кнопкою миші, 

утримуючи натиснутою клавішу Control (у Mac OS), а потім обрати команду 

«Виділити». 

Кнопки виділення на панелі керування 

Також виділити вміст можна за допомогою кнопки «Вибрати 

вміст»  або кнопки «Вибрати контейнер» . Крім того, можна скористатися 

командами «Виділити наступний об'єкт» або «Виділити попередній об'єкт» для 

виділення наступного або попереднього об'єктів в групі або на розвороті. 

Команди «Виділити все» та «Зняти все виділення» 

Дають змогу виділяти всі об’єкти на розвороті та монтажному столі та 

скасовувати їхній вибір залежно від того, який інструмент наразі активний, а 

також від того, які елементи вже виділені. Виберіть «Правка» > «Виділити все» 

або «Правка» > «Зняти все виділення». 

Примітка. 

Двічі клацніть об’єкт для переходу між виділенням рамки та об’єкта. Для 

розміщення точки вставлення та для увімкнення інструмента «Текст» двічі 

клацніть текстовий кадр. 

Виділення об'єктів 

Об'єкт — це будь-який елемент, який друкується на сторінці або 

монтажному столі, наприклад, контур або імпортована 

графіка. Кадр або контур — це фігура, яку ви малюєте, або контейнер для 

тексту або графіки. Рамка розміру — це прямокутник із вісьмома ручками 

виділення, що представляють вертикальні та горизонтальні розміри об'єктів. 
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Перед внесенням змін до об'єкта вам потрібно виділити його за допомогою 

інструмента виділення. 

Існує два способи виділення об'єкта у програмі InDesign: 

 

Контур, виділений за допомогою рамки розміру (ліворуч), виділений 

контур (посередині) та контур, виділений за допомогою точки прив'язки 

(праворуч) 

 За допомогою інструмента «Виділення»  можна виділяти рамку 

розміру об’єкта для виконання загальних завдань макетування, наприклад, 

розміщення та визначення розмірів об’єктів. Вибираючи зображення, можна 

використати інструмент «Виділення» для виділення кадру або зображення в 

кадрі. 

 

Використання інструмента «Виділення» для редагування зображень 

 

A. Після наведення миші на зображення відображається значок інструмента 

захоплення вмісту. B. Клацніть інструмент захоплення вмісту, щоб виділити 

вміст. C. Клацніть поза межами інструмента захоплення вмісту, щоб виділити 

кадр.  

 Ви також можете використовувати інструмент «Часткове 

виділення»  для виділення змісту контейнера (наприклад, імпортованої 
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графіки) або окремих пунктів на контурі для завдань, що включають в себе 

зміну розміру імпортованої графіки, розмальовування та редагування контурів, 

а також для редагування тексту. 

Примітка. 

Імпортований графічний файл завжди міститься в межах кадру. Можливо 

здійснювати виділення графіки та її кадру, лише графіки або лише кадру. Кадр 

та рамка розміру імпортованої графіки можуть бути різного розміру. Щоб 

дізнатися, як у програмі InDesign позначається виділений вміст, див. 

розділ Змінення об'єктів за допомогою графічних кадрів. 

 

Виділення за допомогою рамки розміру (ліворуч) у порівнянні з виділенням 

за допомогою прямокутного контуру (праворуч) 

По відношенню до прямокутних об'єктів важко визначити різницю між 

їхньою рамкою розміру та власне їхнім контуром. Рамка розміру завжди 

відображує вісім великих порожніх точок прив'язки. Прямокутний контур в 

свою чергу відображує чотири маленьких опорних точки (вони можуть бути 

пустими або суцільними). 

Виділення рамки розміру 

Ви можете обрати рамку розміру для будь-якого об'єкта; вона представляє 

собою прямокутник, що вказує горизонтальні та вертикальні розміри об'єкта. 

(Для згрупованих об'єктів рамка розміру представлена прямокутником із 

пунктирними лініями.) Рамка розміру також називається контейнер. Рамка 

розміру дає можливість швидко переміщати, створювати дублікати об'єктів та 

масштабувати їх без потреби використання інших інструментів. По 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/frames-objects.html#modifying_objects_using_graphics_frames


9 
 

відношенню до контурів рамка розміру спрощує роботу із цілим об'єктом, 

опорні точки, які визначають фігуру об'єкта, не змінюються випадково. 

Примітка. 

Для більш точного переміщення та масштабування та інших змін, 

наприклад повертання, використовуйте панель керування або панель 

трансформування. 

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

 

 Клацніть по об'єкту. Якщо об’єкт представлено у вигляді 

незалитого контура, клацніть по його краю. Якщо об’єктом є зображення, 

клацніть інструмент захоплення вмісту, щоб вибрати рамку розміру 

зображення, або клацніть поза межами інструмента захоплення вмісту, щоб 

вибрати кадр. 

 Перетягніть прямокутник виділення, що має контури у вигляді 

крапкового пунктиру, або рамку навколо частини або всього об'єкта. 

 Виділивши графічний об'єкт або вкладений вміст, натисніть кнопку 

«Вибрати контейнер»,  що знаходиться на панелі керування. 

За умови виділення одного або декількох об'єктів за допомогою 

інструмента «Виділення» навколо об'єкта відображається рамка розміру, яка 

вказує розмір кожного об'єкта. Якщо об'єкт виділено, а рамка розміру не 

відображається, можливо, об'єкт було виділено за допомогою інструмента 

«Часткове виділення» . 

Якщо клацання на кадрі не призводить до його виділення, можливо, кадр 

є заблокованим елементом, знаходиться в заблокованому шарі або є елементом 

сторінки-шаблону. Див. розділ Неможливо виділити об'єкт. 

Виділення контура або точок на контурі 

Контури в InDesign позначаються опорними та кінцевими точками, 

лініями напряму. Опорні та кінцеві точки можна виділити за допомогою 

інструмента «Часткове виділення». 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/selecting-objects.html#unable_to_select_objects
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Контур із однією виділеною точкою (ліворуч) та декількома виділеними 

точками (праворуч) 

1. Використовуючи інструмент «Часткове виділення», клацніть 

контур, щоб виділити його.  

Зверніть увагу на те, як змінюється інструмент, коли він знаходиться над 

контуром  або над точкою . 

2. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Для виділення окремого пункту натисніть на ньому. 

 Для виділення декількох точок контуру натискайте клавішу Shift 

одночасно із клацанням кожної точки. 

 Для того, щоб одночасно виділити всі пункти контурів, натисніть 

на пункті в центрі об'єкта або клацніть на контурі лівою кнопкою миші, 

утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). У разі часткового 

виділення будь-якої частини об’єкта команда Виділити всі також призводить 

до виділення всіх точок. 

Виділення тексту всередині кадру 

 Щоб виділити текст шляхом перетягування, натисніть на 

текстовому кадрі за допомогою інструмента «Текст». З'явиться пункт вводу. 

 Щоб створити пункт вводу в тексті, двічі клацніть на текстовому 

кадрі за допомогою будь-якого інструмента виділення. InDesign автоматично 

перемикнеться на інструмент «Текст». 

Виділення об'єкта в кадрі 

 Виконайте одну з описаних нижче дій. 
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 Клацніть на об'єкті за допомогою інструмента «Часткове 

виділення» . Інструмент «Часткове виділення» автоматично змінюється на 

Інструмент «Рука», коли його розміщують над графічним об'єктом всередині 

кадру (але не над неграфічним об'єктом як, наприклад, контур). 

 Якщо об’єкт у межах кадру є зображенням, клацніть інструмент 

захоплення вмісту, щоб виділити зображення. 

Примітка. 

Якщо потрібно, щоб інструмент захоплення вмісту не відображався за 

наведення вказівника миші на зображення, виберіть «Перегляд» > «Допоміжні 

елементи» > «Сховати інструмент захоплення вмісту». 

 Виділивши кадр, оберіть команди «Виділити» > «Вміст» у меню 

«Об'єкт» або контекстному меню кадру. 

 Виділивши кадр, натисніть кнопку «Виділити вміст», яка 

знаходиться на панелі керування. 

  

Виділення декількох об'єктів 

 Для виділення всіх об'єктів у прямокутній області скористайтеся 

інструментом «Виділення» , щоб перетягнути рамку поверх об'єктів, які 

необхідно виділити. 

 Для виділення несуміжних об'єктів скористайтеся інструментом 

«Виділення», щоб виділити об'єкт, а потім натисніть клавішу Shift одночасно із 

натисканням на додатковий об'єкт. Якщо натиснути на виділених об'єктах, це 

призведе до відміни виділення. 

 Для того, щоб додати до виділеного більше об'єктів, натисніть 

клавішу Shift, одночасно користуючись інструментом «Виділення», щоб 

перетягнути область над додатковими об'єктами. Якщо здійснити 

перетягування над виділеними об'єктами, це призведе до відміни їх виділення. 

Примітка. 
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Ці самі методи можна застосовувати за допомогою інструмента 

«Часткове виділення», щоб виділити об'єкти, вкладені всередині груп або 

кадрів. 

Виділення або скасування виділення всіх об'єктів 

Для скасування виділення всіх об’єктів на розвороті та його монтажному 

столі виберіть «Правка» > «Зняти все виділення». Або ж за допомогою 

інструмента «Виділення» чи «Часткове виділення» клацніть на відстані 

принаймні 3 пікселі від об’єкта. 

Команда «Виділити все» діє по-різному залежно від ситуації. 

 Якщо вибрано інструмент «Виділення»,  всі контури та кадри на 

розвороті та монтажному столі виділяються, а їхні рамки розміру активні. 

 Якщо вибрано інструмент «Часткове виділення»  і об'єкт виділено 

частково, команда «Виділити все» виділяє всі опорні точки цього об’єкта, але 

не виділяє жодних інших об’єктів. Якщо не виділено жодного об'єкта, команда 

«Виділити все» виділяє всі об’єкти, що мають контури, на розвороті та 

монтажному столі. 

 Якщо вибрано інструмент «Текст», а в текстовому кадрі є точка 

вставки (позначається вертикальною лінією, що блимає), команда «Виділити 

все» виділяє весь текст у межах цього текстового кадру та інших зв’язаних із 

ним кадрів, але не виділяє інші об’єкти. 

 Якщо виділено об’єкт у групі, команда «Виділити все» виділяє 

лише решту об’єктів у групі, але не виділяє жодних інших об’єктів на 

розвороті. 

1. Оберіть інструмент, який ви хочете використати. За бажанням 

оберіть об'єкт або розмістіть пункт вводу в текстовому кадрі. 

2. Виберіть меню «Правка» > « Виділити все». 

Примітка. 

Команда Виділити все не дає змогу виділяти вкладені об’єкти, об’єкти, 

які розміщаються на заблокованих або прихованих шарах, елементи макетів 
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сторінок, які не ігнорувалися на сторінках документа, або об’єкти на інших 

розворотах та монтажних столах (окрім зв’язаних текстових блоків). 

Неможливо виділити об'єкт 

Неможливість виділяти об’єкти може бути спричинена наведеними нижче 

обставинами. 

 Об’єкт покривається іншим об’єктом у стеку. Утримуйте клавішу 

Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) і кілька разів клацніть у тому самому 

місці, доки не виділите потрібний кадр або групу. Див. розділ Виділення 

вкладених об’єктів або об’єктів накладання. 

 Об’єкт є елементом сторінки-шаблона, про що свідчить межа у 

вигляді крапкового пунктиру. Щоб вибрати елемент сторінки-шаблона, 

перейдіть до сторінки-шаблона, яку застосовано до сторінки документа, або 

перепризначте елемент сторінки-шаблона. Див. розділ Заміна елементів 

шаблону. 

 Об’єкт заблоковано за допомогою команди «Об’єкт» > 

«Заблокувати». Виберіть «Об’єкт» > «Розблокувати все на розвороті». Див. 

розділ Блокування та розблокування об'єктів. 

 Об’єкт знаходиться в заблокованому шарі. Щоб розблокувати шар, 

на панелі «Шари» клацніть значок блокування поруч із відповідним шаром. 

Див. розділ Блокування або розблокування шарів. 

Виділення вкладених об’єктів або об’єктів накладання 

Якщо в кадрі міститься об'єкт, то він називається вміщеним в контейнер 

або кадр. Три поширені види вкладання: контури в кадрах, кадри в кадрах та 

групи в групах. Завжди будьте уважними щодо того, які саме об'єкти або 

атрибути об'єктів вам необхідно виділити, які виділені наразі, та які 

інструменти виділення необхідно використати для зміни виділеного. 

Керування виділеним у вкладених групах можна здійснювати 

використовуючи інструменти «Часткове виділення» та «Виділення», а також 

кнопками «Виділити вміст» та «Виділити контейнер». Ви можете виділяти 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/selecting-objects.html#select_nested_or_overlapping_objects
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/selecting-objects.html#select_nested_or_overlapping_objects
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/master-pages.html#override_a_master_item
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/master-pages.html#override_a_master_item
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/grouping-locking-duplicating-objects.html#lock_or_unlock_objects
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/layers.html#lock_or_unlock_layers
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символи тексту за допомогою інструмента «Текст», коли вам потрібно, 

незважаючи на те, наскільки глибоко вкладений текстовий кадр. 

Виділення вкладених, згрупованих об'єктів або об'єктів накладання 

Коли ви здійснюєте вкладання або розміщення об'єктів поверх один 

одного на одному і тому ж шарі, можете бути важко виділити один об'єкт або 

кадр. Меню «Об'єкт» та контекстне меню містять у собі параметри виділення 

для полегшення виділення бажаного об'єкта. 

 

Виділення вкладених об'єктів 

 

A. Виділене зображення B. Контур кадру, що містить виділене 

зображення C. Група, яка містить виділений кадр  

Примітка. 

Якщо ви відкриєте панель інформації, вам буде краще видно, які об'єкти 

виділені. 

1. Використовуючи інструмент «Часткове виділення», натисніть на 

вкладений або згрупований об'єкт.  

2. Якщо потрібний об'єкт виділити неможливо, скористайтеся одним 

із таких способів: 

 Виберіть команди меню «Об'єкт» > «Виділити» та виберіть один із 

параметрів виділення. 

 Розмістіть курсор над об'єктом, який слід виділити, та натисніть 

правою кнопкою миші (у Windows) або лівою кнопкою миші з утриманням 

клавіші Control (у Mac OS) для відображення контекстного меню. Після цього 

виберіть команду «Виділити» та потрібний параметр виділення. 

Примітка. 
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Виділення об'єктів за допомогою команд контекстного меню 

відрізняється від виділення за допомогою команд меню «Об'єкт» > «Виділити». 

У випадку користування контекстним меню виділене розташовується на точних 

пунктах, на які ви натискаєте для відображення контекстного меню. Це означає, 

що об'єкт, який знаходиться понад або під місцем натискання кнопки миші, 

може бути обраним, а не наступний об'єкт в порядку стекування. 

 Утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) та 

декілька разів клацніть одне й те ж місце, поки не виділите потрібний кадр або 

групу. (Не натискайте на опорній точці.) 

 Щоб виділити всі об’єкти у групі в індивідуальному порядку, 

скористайтеся інструментом «Виділення», натисніть кнопку «Виділити вміст»

, яка знаходиться на панелі керування, а потім виберіть «Правка» > 

«Виділити все». 

3. Для поступового переміщення вгору або вниз стеку об'єктів 

виконайте одну з таких дій: 

 Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або лівою кнопкою 

миші, утримуючи клавішу Control (Mac OS), і виберіть у контекстному меню 

параметр «Виділити». 

 Виберіть «Об'єкт» > «Виділити» > «Наступний об'єкт знизу» або 

«Наступний об'єкт зверху», вибирайте декілька разів, поки потрібний об'єкт не 

буде виділено. Коли ви досягаєте початку або кінця стеку, виділене не 

змінюється. 

 Для того, щоб переміститися в стеку зверху до низу, утримуючи 

клавішу Ctrl (Windows) або клавішу Command (Mac OS), клацніть на стеку. 

Коли ви доходите до кінця стеку, виділення розпочинається знову з верхньої 

частини стеку. Для того, щоб переміститися в стеку знизу до верху, утримуючи 

комбінацію клавіш Alt+Ctrl (Windows) або Option+Command (Mac OS), клацніть 

стек за допомогою інструмента «Виділення». 

Примітка. 
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Параметри контекстного меню реагують на місце розташування 

вказівника. 

Виділення декількох вкладених об'єктів 

1. Використовуючи інструмент «Часткове виділення», клацніть 

вкладений об'єкт.  

2. Натискаючи лівою кнопкою миші на додатковому вкладеному 

об'єкті, який ви хочете виділити, утримуйте клавішу Shift. 

Параметри виділення 

Параметри в підменю «Виділити» (оберіть «Об'єкт» > «Виділити» або 

оберіть команду «Виділити» в контекстному меню) допомагає виділяти 

вкладені або згруповані об'єкти або об'єкти, які накладаються. Доступність 

деяких параметрів залежить від типу об'єкта, з яким ви працюєте. Якщо ви 

користуєтеся контекстним меню, то виділений об'єкт залежить від місця 

розташування курсору. 

Перший об'єкт вище 

Виділяє об'єкт, який знаходиться у верхній частині стеку. 

Наступний об'єкт вище 

Виділяє об'єкт, який знаходиться зразу понад поточним об'єктом. 

Наступний об'єкт нижче 

Виділяє об'єкт, який знаходиться зразу під поточним об'єктом. 

Останній об'єкт нижче 

Виділяє об'єкт, який знаходиться внизу стеку. 

Вміст 

Виділяє вміст виділеного графічного кадру або, якщо виділена група, то 

виділяє об'єкт в межах цієї групи. Ви також можете натиснути кнопку 

«Виділити вміст», яка знаходиться на панелі керування. 

Контейнер 

Виділяє кадр разом із виділеним об'єктом або, якщо об'єкт в межах групи 

виділений, виділяє групу, яка містить в собі даний об'єкт. Ви також можете 

натиснути кнопку «Виділити контейнер», яка знаходиться на панелі керування. 



17 
 

Попередній об'єкт / наступний об'єкт 

Виділяє наступний або попередній об'єкт у групі, за умови, що виділений 

об'єкт є частиною групи, або, якщо виділено розгрупований об'єкт, виділяє 

наступний або попередній об'єкт на розвороті. Для пропуску п'яти об'єктів 

клацніть кнопкою миші, утримуючи клавішу Shift. Для виділення першого або 

останнього об'єкта в стеку, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command 

(Mac OS), клацніть на них клавішею мишки. 
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Упорядковування об’єктів у стеку 

Об'єкти, що накладаються, стекуються в порядку створення або імпорту. 

Для зміни порядку стекування об'єктів ви можете скористатися підменю 

«Знаходження». 

Панель «Шари» також допомагає визначати порядок об’єктів у стеку. 

Порядок кожного шару на панелі «Шари» визначає спосіб розташування 

об’єктів у відповідному шарі: перед об’єктами або позаду них в інших шарах. 

Порядок об’єктів у межах кожного шару визначає порядок цих об’єктів у стеку 

відповідного шару. Можна перетягати об’єкти в межах шару або 

використовувати команди меню «Об’єкт» > «Знаходження» для керування 

стеком кожного шару. Якщо не створено жодних шарів, документ міститиме 

лише один стек об’єктів у єдиному шарі за замовчуванням. Об'єкти на 

шаблонах існують позаду кожного іменованого шару. 

Примітка. 

Групування об'єктів може змінити порядок їх стекування (відносно 

незгрупованих об'єктів). 

1. Виділіть об'єкт, який ви хочете перемістити в стеку вперед або 

назад. 

2. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Для переміщення виділеного об'єкта на передній або задній план 

стеку оберіть «Об'єкт» > «Знаходження» > «На передній план» або «Об'єкт» > 

«Знаходження > «На задній план». 

 Для переміщення виділеного об'єкта вперед або назад у стеку повз 

наступний об'єкт оберіть «Об'єкт» > «Знаходження» > «Перемістити вперед» 

або «Об'єкт» > «Впорядкувати» > «Перемістити назад». 

 На панелі «Шари» клацніть трикутник поруч із шаром, а потім 

перетягніть об’єкти в межах шару для зміни їхнього порядку в стеку. 

Створення напрямних лінійок 

Напрямні лінійок відрізняються від сіток тим, що вони можуть вільно 

розміщуватися на сторінці або монтажному столі. Можна створити два типи 
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напрямних лінійок: напрямні сторінки, які з’являються тільки на сторінці, на 

якій вони створені, або напрямні документа, які поширюються на усі сторінки 

та монтажний стіл багатосторінкового розвороту. Будь-яку напрямну лінійку 

можна перетягнути на монтажний стіл. Напрямна лінійка відображається або 

приховується разом з шаром, в якому її створено. 

Нові напрямні лінійки завжди з’являються на цільовому розвороті. 

Наприклад, якщо декілька розворотів є видимими у вікні документа і виконано 

перетягування нової напрямної у вікно, нова напрямна стає видимою тільки на 

цільовому розвороті. 

 

Напрямні у вікні документа 

 

A. Напрямна документа B. Напрямні сторінки 

Створення напрямної лінійки 

1. Переконайтеся, що лінійки та напрямні є видимими, а також, що 

вибрано правильний цільовий розворот, і відкрийте документ у звичайному 

режимі, а не в режимі перегляду. 

2. Якщо документ містить декілька шарів, клацніть назву шару на 

панелі «Шари», щоб зробити шар цільовим. 

3. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Щоб створити напрямні сторінки, розташуйте курсор всередині 

горизонтальної або вертикальної лінійки, а потім перетягніть у потрібну 

позицію на цільовому розвороті. Якщо перетягнути напрямну на монтажний 

стіл, вона поширюється на монтажний стіл і розворот і буде використовуватися 

як напрямні сторінки, якщо її пізніше перетягнути на сторінку. 
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 Щоб створити напрямну документа, протягніть з горизонтальної 

або вертикальної лінійки, зберігаючи курсор на монтажному столі, але 

розташовуючи напрямну в необхідному місці на цільовому розвороті. 

 Щоб перейти від горизонтальних напрямних до вертикальних і 

навпаки, виберіть напрямну та утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS). 

 Щоб створити напрямну документа, коли монтажний стіл не є 

видимим (наприклад, якщо збільшено масштаб), натисніть кнопку Ctrl 

(Windows) або Command (Mac OS) під час перетягування з горизонтальної або 

вертикальної лінійки на цільовий шар. 

 Щоб створити напрямну документа без перетягування, двічі 

клацніть визначену позицію на горизонтальній або вертикальній лінійці. Якщо 

необхідно прив’язати напрямну до найближчої контрольної позначки, 

утримуйте клавішу Shift, коли двічі клацаєте лінійку. 

 Щоб створити вертикальні та горизонтальні напрямні одночасно, 

натисніть клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) під час перетягування 

з перетину лінійок цільового документа у необхідну позицію. 

 

Горизонтальна та вертикальна напрямні створюються одночасно 

 

Примітка. 

Щоб перемістити напрямну на конкретну величину, виділіть напрямну і 

введіть значення для X і Y на панелі керування. 
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Створення набору розташованих з рівномірним проміжком 

напрямних сторінки 

1. Якщо документ містить кілька шарів, клацніть по назві шару на 

панелі «Шари», щоб зробити шар об’єктом призначення. 

2. Виберіть пункт меню Макет > Створити напрямні. 

3. В пункт «Кількість» введіть значення для визначення кількості 

рядків та колонок, які необхідно створити. 

4. В поле «Середник» введіть значення для визначення проміжку між 

рядками або колонками. Почніть з низького значення, наприклад 1 піка; більші 

середники залишають менше простору для колонок. 

Колонки, створені за допомогою команди «Створити напрямні» 

відрізняються від тих, що створені за допомогою команди Макет > Поля та 

колонки. Наприклад, колонки, створені за допомогою команди «Створити 

напрямні» не можуть керувати потоком тексту з розміщеного текстового файлу. 

Використовуйте команду «Поля та колонки» для створення основних розділень 

на колонки для автоматичної заливки тексту, а команду «Створити напрямні» 

для створення сітки колонок та інших допоміжних засобів макета. 

5. У полі «Підігнати напрямні до», клацніть «Поля», щоб створити 

напрямні в межах полів сторінки, або клацніть «Сторінка», щоб створити 

напрямні в межах країв сторінки. 

 

Напрямні лінійки розташовані рівномірно в межах полів (ліворуч) і країв 

сторінки (праворуч) 
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6. Щоб видалити існуючі напрямні (включно із напрямними на 

заблокованих або прихованих шарах), виберіть «Видалити існуючі напрямні 

лінійки». 

7. За потребою виберіть «Перегляд», щоб переглянути результат 

виконаних налаштувань на сторінці, а потім натисніть кнопку OK. 

Примітка. 

Команда «Створити напрямні» може створювати тільки напрямні 

сторінки; ця команда не може створювати напрямні документа. 

Примітка. 

Щоб розташувати існуючі напрямні на рівномірній відстані, виділіть 

напрямні (шляхом перетягування або клацнувши мишею з натиснутою 

клавішею Shift). Потім виберіть «Використовувати інтервали» на панелі 

керування, введіть значення інтервалу в текстове поле, а потім натисніть 

клавішу Enter або Return для підтвердження. Клацніть «Розподілити 

горизонтальні центри»  або «Розподілити вертикальні центри»  зліва від 

параметра «Використовувати інтервали». 

Показ або приховування напрямних 

 Щоб показати або приховати усі напрямні полів, колонок і напрямні 

лінійки, виберіть «Перегляд» > «Сітки та напрямні» > «Показати/Приховати 

напрямні». 

 Щоб показати або приховати напрямні лінійки тільки на одному 

шарі без зміни видимості об’єктів шару, двічі клацніть назву шару на панелі 

«Шари», встановіть або зніміть прапорець «Показати напрямні», а потім 

натисніть кнопку OK. 

 Щоб показати або приховати напрямні на усіх інших недрукованих 

елементах, клацніть значок «Режим перегляду»  внизу палітри інструментів. 

Робота з відображеннями напрямних 

Можна змінювати атрибути окремих напрямних лінійок, а також 

переміщати, вирізати, копіювати, вставляти або видаляти декілька напрямних 

лінійок одночасно. Вирізані або скопійовані напрямні лінійки можна вставляти 
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в інші сторінки або документи, але не в інші програми. Щоб змінити атрибути 

визначених напрямних, необхідно виділити напрямні, які потрібно змінити. 

Коли не виділено напрямних, команда «Напрямні лінійки» встановлює 

параметри за замовчуванням тільки для нових напрямних. 

Виділення напрямних лінійок 

За замовчуванням невибрані напрямні лінійки з'являються у блакитному 

кольорі. Виділені напрямні лінійки підсвічуються кольором шару. Коли 

виділено напрямну, значок «Контрольна точка» на панелі керування змінюється 

на  або , який представляє виділену напрямну. 

 Щоб виділити окрему напрямну лінійку, скористайтеся 

інструментом виділення  або інструментом «Часткове виділення»  і клацніть 

напрямну, щоб підсвітити її кольором шару. 

Примітка. 

Якщо неможливо виділити напрямну лінійку і з команди «Перегляд» > 

«Сітки та напрямні» > «Заблокувати напрямні» вже знято відмітку, напрямна 

може бути на шаблоні сторінки або на шарі, де заблоковано напрямні. 

 Щоб виділити декілька напрямних лінійки, утримуйте клавішу Shift 

під час клацання напрямних за допомогою інструментів «Виділення» або 

«Часткове виділення». Можна також тягнути крізь декілька напрямних, доки 

виділена область не торкається або не приєднує будь-якого іншого об’єкта. 

 Щоб виділити усі напрямні лінійки на цільовому розвороті, 

натисніть Ctrl+Alt+G (Windows) або Command+Option+G (Mac OS). 

Переміщення напрямних лінійок 

 За допомогою інструмента виділення  або інструмента «Часткове 

виділення» , виконайте одну з перелічених далі дій: 

 Щоб перемістити напрямну лінійку, перетягніть її. 

 Щоб перемістити декілька напрямних лінійок, виділіть напрямні, 

які необхідно перемістити, утримуючи клавішу Shift, а потім перетягніть їх. 
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Переміщуйте виділені напрямні, як це робите і з іншими виділеними 

об’єктами, включно з переміщенням за допомогою клавіш зі стрілками, а також 

використовуючи панелі керування або «Трансформування». 

 Щоб прив’язати напрямну до контрольної позначки, під час її 

перетягування натисніть клавішу Shift. Або виділіть напрямну, натисніть і 

утримуйте клавішу Shift, а потім клацніть мишею. 

 Щоб перемістити напрямну документа, перетягніть частину 

напрямної, розташовану на монтажному столі, або натисніть кнопку Ctrl 

(Windows) чи Command (Mac OS) під час перетягування напрямної з меж 

сторінки. 

 Щоб перемістити напрямні до іншої сторінки або документа, 

виділіть одну або більше напрямних, виберіть пункт меню Правка > Копіювати 

або Правка > Вирізати, перейдіть до іншої сторінки і виберіть Правка > 

Вставити. Якщо вставити напрямну на сторінку такого ж розміру і орієнтації, 

як вихідна сторінка, напрямні з’являються у тому ж розташуванні. 

Примітка. 

Параметр «Пам’ятати шари при вставці» впливає на шар, в якому 

з’являються вставлені напрямні. 

Видалення напрямних лінійок 

 Щоб видалити окремі напрямні, виділіть одну або більше 

напрямних лінійок, а потім натисніть кнопку Delete. (Щоб видалити напрямні 

лінійки, можна також перетягнути на їх лінійку.) 

 Щоб видалити всі напрямні лінійки на цільовому розвороті, 

клацніть вибрану напрямну або лінійку правою кнопкою миші (Windows) або 

лівою кнопкою з утримуванням клавіші Ctrl (Mac OS) та виберіть «Видалити 

всі напрямні на розвороті». 

Якщо ви не можете видалити напрямну, вона може бути заблокованою, 

може знаходитися на головній сторінці або на заблокованому шарі. 

Налаштування напрямних лінійок 

1. Виконайте одну з описаних нижче дій. 
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 Щоб змінити параметри для однієї або більше існуючих напрямних 

лінійок, виділіть ці напрямні лінійки. 

 Щоб налаштувати параметри за замовчуванням для нових 

напрямних лінійок, зніміть виділення з усіх напрямних, клацнувши порожню 

область. 

2. Виберіть пункт меню Макет > Напрямні лінійки. 

3. Визначіть збільшення, нижче якого напрямні лінійки не з’являться, 

в полі «Межа показу». Це запобігає появі напрямних лінійок занадто близько 

при низьких збільшеннях. 

4. Виберіть колір у полі «Колір» або виберіть «Власний», щоб 

визначити власний колір у палітрі кольорів. Потім натисніть «OK». 

Примітка. 

Поточне збільшення можна налаштувати як межу показу для нових 

напрямних лінійок, натиснувши клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) під 

час перетягування виділених напрямних лінійок. 

Блокування та розблокування напрямних лінійок 

 Щоб заблокувати або розблокувати усі напрямні лінійки, виберіть 

пункт меню «Перегляд» > «Сітки та напрямні» > «Заблокувати напрямні», щоб 

встановити або зняти відмітку з команди меню. 

 Щоб показати або приховати напрямні лінійки тільки в одному шарі 

без зміни видимості об’єктів шару, двічі клацніть назву шару на панелі 

«Шари», встановіть або зніміть відмітку «Заблокувати напрямні», а потім 

натисніть кнопку OK. 

Зміна порядку розташування напрямних лінійок 

За замовчуванням напрямні лінійки розташовуються поперед усіх інших 

напрямних та об'єктів. Проте деякі напрямні лінійки можуть блокувати 

перегляд таких об’єктів, як лінії з малою шириною обведення. Ви можете 

змінити параметр «Напрямні назад» для відображення напрямних лінійок 

попереду або позаду усіх інших об'єктів. Однак незалежно від параметра 

«Напрямні назад» об'єкти та напрямні лінійки завжди відображаються поперед 
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напрямних полів та колонок. Крім того, розміщення напрямних на різних шарах 

дозволяє організувати їх структурно, але не впливає на візуальний порядок їх 

розташування, а параметр «Напрямні назад» розміщує всі напрямні лінійки як 

єдиний набір відносно усіх об’єктів сторінки. 

 

Порядок розташування за замовчуванням 

 

A. Напрямні лінійки B. Об’єкти сторінки C. Напрямні полів і 

колонок D. Сторінка 

1. Виберіть пункт меню «Правка» > «Параметри» > «Напрямні та 

монтажний стіл» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Напрямні та 

монтажний стіл» (Mac OS). 

2. Виберіть «Напрямні назад» і натисніть кнопку OK. 

Прив’язка об’єктів до напрямних і сітки 

Щоб точно вирівняти об’єкти відносно напрямних, скористайтесь 

командами «Прив’язка до напрямних» і «Прив’язка до сітки документа». Краї 

об’єктів будуть прив’язуватися (притягуватися) до найближчого перетину сітки 

під час малювання, переміщення або зміни розміру об’єктів. 

Точний діапазон, в межах якого відбувається прив’язка об’єктів до 

напрямних, називається областю прив’язки, і його можна налаштовувати. Якщо 

відмітити обидві команди «Прив’язка до напрямних» і «Прив’язка до сітки 

документа», сітка має пріоритет. 

Під час вирівнювання об’єктів відносно напрямних і сіток пам’ятайте про 

наступне: 

 Щоб прив’язати об’єкт до сітки, тягніть об’єкт до сітки, доки один 

або більше країв об’єктів не потраплять в межі області прив’язки. 
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 Щоб виконати прив’язку до напрямних, вони мають бути видимими 

для об’єктів. Проте об’єкти можна прив’язати до сіток документа і базових 

ліній, якщо сітки видно або ні. 

 Об’єкти на одному шарі прив’язуються до напрямних лінійок, 

видимих на будь-якому іншому шарі. Якщо об’єкти не потрібно прив’язувати 

до напрямних на певному шарі, приховайте напрямні на цьому шарі. 

 Щоб прив'язати базову лінію тексту до сітки базових ліній, виберіть 

«Вирівнювання за сіткою» > «Базова лінія латиниці» з меню панелі або меню 

панелі «Абзац». Або встановіть для параметра «Вирівнювання за сіткою» 

значення «Базова лінія латиниці» в меню «Параметри сітки» стилю стовпця. 

 Щоб прив’язати базові лінії тексту до сітки базових ліній, натисніть 

кнопку «Вирівняти за сіткою базових ліній»  для окремих абзаців або стилів 

абзацу. 

1. Виберіть пункт меню Перегляд > Сітки та напрямні та 

переконайтеся, що вибрано (є позначка) команду «Прив’язка до сітки 

документа». 

Примітка. 

Команда «Прив’язка до напрямних» керує прив’язкою не тільки до 

напрямних, а й до сітки базових ліній. 

2. Щоб визначити область прив’язки, виберіть пункт меню «Правка» > 

«Параметри» > «Напрямні та монтажний стіл» (Windows) або «InDesign» > 

«Параметри» > «Напрямні та монтажний стіл» (Mac OS), введіть значення 

«Прив’язка до зони», а потім натисніть кнопку OK. Значення «Прив’язка до 

зони» завжди задається в пікселях. 

Використання швидких напрямних 

Функція «Швидкі напрямні» дозволяє легко прив'язувати об'єкти до 

елементів у вашому макеті. Коли ви переміщуєте або створюєте об'єкт, 

з'являються тимчасові напрямні, які вказують на те, що об'єкт вирівняно 

відносно краю або центру сторінки, або іншого елемента на сторінці. 
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За замовчуванням вибрано функцію «Швидкі напрямні». Можна 

вимкнути швидкі напрямні або будь-яку з їхніх категорій. 

«Розумне» вирівнювання об'єкта 

«Розумне» вирівнювання об'єкта дозволяє легку прив'язку до центрів або 

країв елементів сторінок. Поряд із прив'язкою швидкі напрямні дозволяють 

вказати у динамічному режимі, до котрого з об'єктів виконується прив'язка. 

«Розумні» розміри 

Зворотний зв'язок «розумних» розмірів з'являється, коли виконується 

зміна розміру, створення або повертання елементів сторінки. Наприклад, якщо 

ви повертаєте об'єкт на вашій сторінці на 24 градуси, то, коли ви повертаєте 

інший об'єкт на кількість градусів, приближену до 24, з'являється значок 

повертання. Ця підказка дозволяє вам прив'язувати об'єкт до того ж самого кута 

повертання, що має об'єкт, розміщений поруч. Так само, якщо ви змінюєте 

розмір розміщеного поряд об'єкта, сегмент лінії зі стрілками на краях дозволяє 

прив'язувати об'єкт до тієї ж ширини та висоти, яку має об'єкт, розміщений 

поруч. 

«Розумні» інтервали 

«Розумні» інтервали дозволяють швидко впорядковувати елементи 

сторінок за допомогою тимчасових напрямних, які вказують, коли інтервали 

між об'єктами парні. 

«Розумні» курсори 

Відгук «розумного» курсору з'являється в сірому полі, як значення X та 

Y, коли об'єкт переміщується або змінюється його розмір або як вимірювання 

під час повертання значень. Параметр «Показувати значення трансформації» у 

параметрах «Інтерфейс» дозволяє вмикати та вимикати «розумний» курсор. 

Щоб переглянути навчальний відеоролик про використання швидких 

напрямних, завітайте на сторінку www.adobe.com/go/lrvid4029_id. 

Увімкнення/вимкнення швидких напрямних 

 Оберіть «Перегляд» > «Сітки та напрямні» > «Швидкі напрямні». 
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Увімкнення та вимкнення категорій швидких напрямних 

1. Відкрийте параметри «Напрямні та монтажний стіл». 

2. Вкажіть, які параметри необхідно вимкнути або увімкнути — 

«Вирівняти за центром об'єкта», «Вирівняти за краями об'єкта» та «Розумні» 

інтервали». Потім натисніть «OK». 

Примітка. 

Щоб вимкнути «розумні» курсори, що відображають значення X та Y тих 

об'єктів, на яких знаходиться миша, скасуйте вибір «Показувати значення 

трансформації» в налаштуваннях інтерфейсу. 

Зміна вигляду швидких напрямних 

1. Відкрийте секцію «Напрямні та монтажний стіл» у діалоговому 

вікні «Параметри». 

2. Оберіть інший колір у меню «Швидкі» напрямні» та натисніть 

«OK». 

Поради з використання швидких напрямних 

 Швидкі напрямні діють лише на тих елементах сторінки та 

перетинах, що знаходяться в поточному вигляді сторінки. Якщо на сторінці 

знаходиться багато об'єктів, і ви намагаєтесь вирівняти об'єкт за певним іншим 

об'єктом чи об'єктами, збільшіть цю конкретну область. Якщо прив'язувати 

швидкі напрямні до напрямних стовпця не потрібно, тимчасово вимкніть 

прив'язку до напрямних, вибравши «Перегляд» > «Сітки та напрямні» > 

«Прив'язка до напрямних». Точність функції швидких напрямних не залежить 

від кількості відсотків масштабу, тобто потреби у збільшенні, щоб перевірити, 

наприклад, чи справді два об'єкта вирівняно за лівим краєм, немає. 
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Контрольні запитання: 

 

1. Що вам відомо про малювання базових ліній і фігур у програмі Adobe 

InDesign CS5? 

2. Що вам відомо про малювання багатьох об’єктів у сітці у програмі Adobe 

InDesign CS5? 

3. Розкажіть про особливості створення та використання фігури заповнювача. 

4. Для чого використовується автоматична зміна форми контуру у програмі 

Adobe InDesign CS5? 

5. Розкажіть про основні методи  виділення зображень у програмі Adobe 

InDesign CS5? 

6. Для чого використовується впорядковування об’єктів у стеку 

7. Розкажіть про алгоритм створення напрямних лінійок у програмі Adobe 

InDesign CS5? 

8. Що вам відомо про створення набору розташованих з рівномірним 

проміжком напрямних сторінки? 

9. Розкажіть про створення набору розташованих з рівномірним проміжком 

напрямних сторінки  
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