
   ЛЕКЦІЯ 8  

 Тема:  Робота зі стилями  у  програмі для комп’ютерної верстки 

Adobe InDesign CS5 

Мета:  Проаналізвати принципи роботи зі сатилями в документах 

засобами програми для комп’ютерної верстки Adobe InDesign CS5 

 

Обладнання і матеріали: матеріали лекції №8, ПК з доступом до 

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

Adobe InDesign Cs5». 

 План 

1. Створення дублікатів стилів або груп стилів 

2. Групування стилів 

3. Переміщення і перевпорядкування стилів 

 

 

Створення дублікатів стилів або груп стилів 

 Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або кнопкою миші, 

утримуючи клавішу Control (Mac OS), на стилі або групі стилів на панелі 

«Стилі» і виберіть «Дублювати стиль». 

На панелі «Стилі» з’являється новий стиль або група з тією самою назвою 

і словом «копія». Якщо ви створюєте копію групи стилів, назви стилів у новій 

групі залишаються тими самими. 

Також ви можете дублювати стилі, копіюючи їх до іншої групи. 

Групування стилів 

Ви можете впорядкувати стилі, групуючи їх в окремі теки на панелях 

«Стилі символів», «Стилі абзаців», «Стилі об’єкта», «Стилі таблиці» і «Стилі 

клітинки». Ви навіть можете вкладати одні групи в інші. Для стилів нема 



потреби знаходитися в групі, ви можете долучати їх до групи або до кореневого 

рівня панелі. 

Створення групи стилів 

1. На панелі «Стилі»: 

 Щоб створити групу на кореневому рівні, зніміть позначки з усіх 

стилів. 

 Щоб створити групу всередині групи, виділіть і відкрийте групу. 

 Щоб включити наявні стилі у групу, виділіть ці стилі. 

2. Виберіть «Створити групу стилів» у меню панелі «Стилі» і виберіть 

«Створити групу зі стилів», щоб перемістити виділені стилі у нову групу. 

3. Введіть назву групи і клацніть на «OK». 

4. Щоб перемістити стиль у групу, перетягніть стиль на групу стилів. 

Коли група стилів буде підсвічена, відпустіть кнопку миші. 

Копіювання стилів до групи 

Коли ви копіюєте стиль до іншої групи, стилі не зв’язуються один з 

одним. Навіть якщо вони мають ту саму назву, редагування одного стиля не 

змінює атрибутів другого. 

1. Виберіть стиль або групу, яку потрібно скопіювати. 

2. Виберіть «Копіювати до групи» в меню панелі «Стилі». 

3. Виділіть групу (або рівень [Корінь]), до якої бажаєте копіювати 

стилі або групу, і клацніть на «OK». 

Якщо група вже містить стилі з тими самими назвами, що й у стилів, які 

ви копіюєте, завантажувані стилі будуть перейменовані. 

Розгортання і згортання груп стилів 

 Щоб розгорнути або згорнути лише одну групу, клацніть на значку 

трикутника поряд із нею. 

 Щоб розгорнути або згорнути групу і всі її підгрупи, клацніть на 

значку трикутника, натискаючи Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). 

Вилучення груп стилів 

В разі вилучення групи стилів вилучається група і все всередині групи, 

включно зі стилями та іншими групами. 



1. Виділіть групу, яку потрібно вилучити. 

2. Виберіть «Вилучити групу стилів» у меню панелі «Стилі» і клацніть 

на «Так». 

3. Для кожного стиля в групі задайте стиль на заміну або виберіть 

[Немає], і потім клацніть на «OK». 

Примітка. 

Якщо ви бажаєте використовувати один стиль на заміну всіх стилів, 

виберіть «Застосувати до всіх». 

Якщо ви скасовуєте заміну будь-якого стилю, група не вилучається. Ви 

можете відновити вилучені стилі, вибравши «Правка» > «Відмінити вилучення 

стилів». 

Переміщення і перевпорядкування стилів 

Типово стилі, які ви створюєте, показуються внизу групи стилів або 

панелі. 

 Щоб упорядкувати всі групи і стилі всередині груп у алфавітному 

порядку, виберіть Сортувати за назвою з меню панелі «Стилі». 

 Щоб перемістити окремий стиль, перетягніть його на нове місце. 

Чорна лінія показує, куди переміститься стиль; виділення теки групи показує, 

що стилі буде долучений до цієї групи. 

Контрольні запитання: 

1. Як створити дублікати стилів і групи стилів? 

2. Що вам відомо про переміщення і перевпорядкування стилів у програмі 

Adobe InDesign CS5? 

3. Розкажіть про згортання/розгортання групи стилів. 

4. Як скопіювати стиль до раніше створеної групи у програмі Adobe InDesign 

CS5? 

5. Розкажіть про основні методи  виділення зображень у програмі Adobe 

InDesign CS5? 
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