
   ЛЕКЦІЯ 9  

 Тема:  Взаємне розміщення графіки у   програмі для комп’ютерної 

верстки Adobe InDesign CS5 

Мета:  Проаналізвати основні принципи взаємного розміщення 

графічних і текстових об’єктів програми для комп’ютерної верстки Adobe 

InDesign CS5 

 

Обладнання і матеріали: матеріали лекції №9, ПК з доступом до 

мережі Інтернет, мультимедійна дошка, ментальна карта «Особливості 

взаємного розміщення графічних і текстових об’єктів  у програмі  Adobe 

InDesign Cs5». 

 План 

1. Розміщення (імпорт) графіки 

2. Параметри імпорту для графіки 

3. Розміщення декількох графічних файлів 

4. Контроль видимості шару в імпортованих зображеннях 

5. Вставлення і перетягування графіки 

6. Виправлення зображень з низькою роздільною здатністю 

7. Керування режимом відображення графіки 

8. Створення оглядових аркушів 

 

Розміщення (імпорт) графіки 

Команда «Помістити» — це основний спосіб для вставляння графіки в InDesign, 

тому що він забезпечує найвищий рівень підтримки роздільної здатності, 

файлових форматів, багатосторінкових PDF-файлів та файлів INDD, а також 

кольорів. Помістити графіку – це те саме, що й імпортувати 

зображення або вставити малюнок. 

Якщо створюється документ, для якого ці ознаки не є критичними, ви можете 

здійснювати вставлення та копіювання для імпорту графіки в InDesign. Однак, 

шляхом вставлення ви вбудовуєте графіку в документ; зв’язок з оригінальним 

графічним файлом руйнується та не з’являється на панелі «Зв’язки», і ви не 
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можете оновити графіку з оригінального файлу. Однак вставлення графіки 

програми Illustrator дозволяє редагувати контури в InDesign. Див. Імпортування 

графіки Adobe Illustrator. 

Доступність параметрів під час розміщення графічного файлу залежать від типу 

графіки. Ці параметри відображаються після вибору команди Показати 

параметри імпорту в діалоговому вікні «Помістити». Якщо команду Показати 

параметри імпорту не вибрано, InDesign застосовує параметри за 

замовчуванням або параметри, які востаннє застосовувалися під час 

розміщення графічного файлу такого типу. 

Імена графіки, яку ви розмістили (імпортували), з’являються на панелі 

«Посилання». 

Примітка. 

Якщо ви розмістите або перетягнете графіку зі знімного джерела даних, 

наприклад із CD-ROM, зв’язок буде розірвано, коли ви від’єднаєте джерело від 

системи. 

1. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Для того, щоб імпортувати графіку не створюючи кадр, перевірте, чи в 

документі не виділено жодного елемента. 

 Щоб імпортувати графіку до існуючого кадру, виділіть його. Якщо нове 

зображення більше за розмір кадру, ви можете змінити кадр пізніше, 

обравши «Об’єкт > Припасування» > [команда припасування]. 

 Щоб замінити існуюче зображення, виділіть його графічний кадр. 

2. Оберіть «Файл > Помістити» та виділіть один або декілька графічних файлів 

будь-якого доступного формату. 

Якщо ви виділяєте декілька файлів, ви можете розмістити їх одночасно у 

документі, клацнувши кнопкою миші або перетягнувши їх у документ. 

(Див. Розміщення декількох графічних файлів). 

3. Щоб замінити виділений вами об’єкт, оберіть «Замінити виділений елемент». 
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4. Щоб додати підпис на базі метаданих зображення, виберіть «Створити 

статичні підписи». Див. Генерування підпису із зображення. 

5. Щоб налаштувати параметри для імпорту у певному форматі, виконайте одну 

з наступних дій: 

 Виберіть Показати параметри імпорту та натисніть «Відкрити». 

 Натисніть клавішу Shift і клацніть «Відкрити», або натисніть Shift і двічі 

клацніть на назві файлу. 

Примітка. 

Під час розміщення графіки, створеної в lllustrator 9.0 або пізнішої версії, за 

допомогою діалогового вікна Показувати параметри імпорту відображаються 

параметри, ідентичні параметрам PDF-файлів. Під час розміщення графіки 

Illustrator 5.5–8.x параметри ідентичні параметрам EPS-файлів. 

6. Якщо з’явиться діалогове вікно «Параметри імпорту зображення» (оскільки 

було вибрано налаштування параметрів імпорту для певного формату), 

виберіть параметри імпорту та натисніть «OK». (Див. Параметри імпорту для 

графіки.) 

7. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Для імпорту до нового кадру перетягніть, щоб створити кадр. Або клацніть 

на значку завантаженої графіки  в макеті в тому місці, де потрібно 

розташувати верхній лівий кут графіки. 

Примітка. 

Під час створення кадру перетягуванням він має однакові пропорції з графікою, 

які змінюються шляхом перетягування з утримуванням клавіші Shift. 

 Для імпорту до вже наявного, але не вибраного кадру клацніть на значку 

завантаженої графіки будь-де в цьому кадрі. 

 Для імпорту до вже наявного вибраного кадру не потрібно нічого робити, 

якщо вибрано дію «Замінити вибраний елемент». Зображення автоматично 

з’явиться в кадрі. 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/captions.html#generate_a_caption_from_an_image
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/placing-graphics.html#import_options_for_graphics
https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/placing-graphics.html#import_options_for_graphics


 Щоб замінити існуючу графіку, натисніть клавішу Alt (Windows) або Option 

(Mac OS) і клацніть на значку завантаженої графіки на графіці, яку ви 

бажаєте замінити. 

 Щоб розмістити всі вказані сторінки багатосторінкового файлу (наприклад, 

PDF або INDD) водночас так, щоб вони перекривали одна одну, натисніть 

клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) і клацніть на значку 

завантаженої графіки там, де ви бажаєте розташувати сторінки. 

Примітка. 

Якщо ви випадково заміните існуючу графіку зображенням, яке ви розміщуєте, 

натисніть Ctrl+Z (Windows) або Command+Z (Mac OS), щоб повернути 

початкове зображення до кадру та відобразити значок завантаженої графіки. 

8. Щоб розмістити наступну графіку або наступну сторінку багатосторінкового 

документа PDF, натисніть у потрібному місці макета на значку завантаженої 

графіки у кадрі. В разі необхідності ви можете міняти розміщення сторінок 

або змінювати їх без втрати значку завантаженої графіки. 

Примітка. 

Може виявитися, що розміщуване зображення має низьку роздільну здатність, 

що залежить від заданих вами параметрів. Настройка відображення зображення 

не впливає на кінцеве виведення файлу. Щоб змінити параметри відображення 

зображення, див. розділ Контролювання режиму відображення графіки. 

Параметри імпорту для графіки 

Параметри для імпорту графіки змінюються в залежності від типу 

імпортованого зображення. Для відображення параметрів імпорту 

переконайтеся, що в діалоговому вікні «Помістити» вибрано «Показати 

параметри імпортування». 

Параметри імпорту Encapsulated PostScript (.eps) 
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Коли ви розміщуєте EPS-графіку (або файл, збережений в Illustrator 8.0 або 

ранішої версії) і вибираєте «Показати параметри імпорту» у діалоговому 

вікні «Помістити», ви побачите діалогове вікно з наступними параметрами: 

Прочитати вбудовані зв’язки зображення OPI 

Цей параметр наказує InDesign читати посилання з коментарів OPI для 

зображень, включених (або вкладених) до графіки. 

Вимкніть цей параметр, якщо ви користуєтеся робочими процесами на основі 

екранної роздільної здатності та плануєте, щоб заміщення зображень 

здійснювалося вашими постачальниками послуг з використанням їхнього 

програмного забезпечення. Якщо цей параметр вимкнений, InDesign зберігає 

зв’язки OPI, але не читає їх. Коли ви здійснюєте друк або експорт, екранна 

роздільна здатність та зв’язки передаються на файл виводу. 

Вимкніть цей параметр, якщо ви користуєтеся робочими процесами на основі 

екранної роздільної здатності та бажаєте, щоб під час виводу кінцевого файлу 

заміщення зображення здійснювалося InDesign, а не вашим постачальником 

послуг. Якщо ви вмикаєте цей параметр, зв’язки OPI з’являються на панелі 

«Зв’язки». 

Також вмикайте цей параметр, коли здійснюєте імпорт файлів EPS, які містять 

у собі коментарі OPI, які не є частиною робочих процесів на основі екранної 

роздільної здатності. Наприклад, якщо ви здійснюєте імпорт файлу EPS, який 

містить коментарі OPI для пропущеного зображення TIFF або бітового 

зображення, вам потрібно буде увімкнути цей параметр, таким чином InDesign 

матиме доступ до інформації про формат TIFF під час виводу файлу. 

Застосувати відсічний контур Photoshop 

Незалежно від того, чи вибрано цю функцію, розміщений файл EPS включає 

відсічний контур в InDesign. Однак вимкнення цієї функції може призвести до 

появи відмінної рамки розміру. 

Генерація зображення-представника 



Це створює бітовий образ зображення із низькою роздільною здатністю під час 

виводу файлу на екран. Наступні налаштування контролюють процес генерації 

зображення-представника: 

Застосовувати перегляд TIFF або PICT 

Деякі зображення EPS містять у собі вбудований перегляд. Виберіть цей 

параметр, щоб створити екранну копію існуючого перегляду. Якщо 

попереднього перегляду не існує, зображення-представник генерується шляхом 

растрування EPS у закадрове растрове зображення. 

Растеризувати PostScript 

Оберіть цей параметр для того, щоб проігнорувати вбудований перегляд. Як 

правило, цей параметр більш повільний, але забезпечує результат найвищої 

якості. 

Примітка. 

Якщо ви здійснюєте імпорт декількох файлів в один і той самий документ, усі 

зразки використовують параметр екранного перегляду першого зразка 

імпортованого файлу. 

Параметри імпорту бітового режиму 

Ви можете застосувати параметри керування кольором до окремих 

імпортованих графічних файлів, якщо в документі використовується 

інструмент керування кольором. Ви також можете імпортувати відсічний 

контур або альфа-канал, збережені за допомогою бітового зображення, 

створеного у Photoshop. Використання цих дій надасть вам можливість 

безпосередньо виділяти зображення та змінювати його контури без зміни 

графічного кадру. 

Коли ви розміщуєте файл PSD, TIFF, GIF, JPEG, або BMP і вибираєте 

«Показати параметри імпорту» у діалоговому вікні «Помістити», ви побачите 

діалогове вікно з наступними параметрами: 



Застосування відсічний контур Photoshop 

Якщо цей параметр недоступний, це означає, що зображення не було збережено 

з відсічними контурами, або його файловий формат не підтримує відсічні 

контури. Якщо бітове зображення не має відсічного контуру, ви можете його 

створити в InDesign. 

Альфа-канал 

Оберіть альфа-канал для імпорту області зображення, збереженого як альфа-

канал у Photoshop. InDesign використовує альфа-канал для створення прозорої 

маски на зображенні. Цей параметр доступний тільки для зображень, які 

містять щонайменше один альфа-канал. 

Для перегляду наступних параметрів клацніть на вкладці «Колір»: 

 

Зображення, що імпортуються без відсічного контуру (зліва) та із відсічним 

контуром (справа) 

 

Профіль 

Якщо обрано пункт «Використовувати параметри документа за 

замовчуванням», не змінюйте цей параметр. В іншому випадку оберіть профіль 

вихідного кольору, який відповідає охопленню пристрою та програмного 

забезпечення, що використовуються для створення графіки. Вибір цього 

профілю дає можливість InDesign належним чином перекладати кольори на 

охоплення пристрою виводу. 

  



Метод візуалізації 

Оберіть метод масштабування колірного діапазону графіки для колірного 

діапазону пристрою виводу. Зазвичай ви вибиратимете «Перцептивний» метод 

(зображення), тому що він точно передає кольори на фотографіях. Параметри 

«Насиченість» (графіка), «Відносний колориметричний» та «Абсолютний 

колориметричний» краще застосовувати до областей чистого кольору; вони 

погано відтворюють фотографії. Параметри методів візуалізації недоступні для 

бітових зображень, градацій сірого та зображень режиму індексованого 

кольору. 

Параметри імпорту Portable Network Graphics (.png) 

Коли ви розміщуєте зображення PNG і вибираєте «Показати параметри 

імпорту» у діалоговому вікні «Помістити», ви побачите діалогове вікно із 

трьома розділами параметрів імпорту. Два розділи містять однакові параметри 

доступні для інших форматів бітових зображень. Третій розділ, який 

називається «Параметри PNG», містить такі параметри: 

Використовувати інформацію про прозорість 

Цей параметр активується за замовчуванням, якщо графіка PNG містить у собі 

прозорість. Якщо імпортований файл PNG містить у собі області прозорості, 

графіка взаємодіє з ними лише в місцях із прозорим фоном. 

Біле тло 

Якщо графіка PNG не містить фонового кольору, що визначається файлом, цей 

параметр вибирається за замовчуванням. Однак параметр активується лише 

тоді, коли активовано параметр «Використовувати інформацію про прозорість». 

Якщо обрано цей параметр, білий колір використовується в якості фонового під 

час застосування інформації про прозорість. 

Визначений файлом фоновий колір 

Якщо графіка PNG була збережена з відмінним від білого кольором тла та якщо 

обрано параметр «Використовувати інформацію про прозорість», цей параметр 



буде обрано за замовчуванням. Якщо ви не хочете використовувати фоновий 

колір за замовчуванням, виберіть параметр «Білий фоновий колір» для того, 

щоб імпортувати графіку з білим фоновим кольором, або вимкніть параметр 

«Використовувати інформацію про прозорість» для імпорту графіки без 

прозорості (тобто без відображення областей графіки, які наразі є прозорими). 

Деякі програми редагування зображень не можуть точно визначити не білий 

фоновий колір для графіки. 

Застосувати корекцію гами 

Обирайте цей параметр для налаштування значень гами (середніх тонів) 

графіки PNG під час її розміщення. Цей параметр дає вам можливість 

пристосовувати гаму зображення до гами пристрою, який ви 

використовуватимете для друку або відображення графіки (наприклад, принтер 

із низькою роздільною здатність або такий, що не підтримує PostScript, або 

комп’ютерний монітор). Вимкніть цей параметр для того, щоб розмістити 

зображення без застосування корекції гами. За замовчуванням цей параметр 

вмикається, якщо графіка PNG була збережена зі значенням гами. 

Значення гами 

Цей параметр доступний лише тоді, коли увімкнено параметр «Застосувати 

корекцію гами», він відображує значення гами, яка була збережена із графікою. 

Для зміни значення введіть додатнє число від 0.01 до 3.0. 

Під час імпорту файлів PNG параметри в діалоговому вікні «Параметри 

імпорту зображення» завжди базуються на виділеному файлі, а не 

встановлюються за замовчуванням чи зберігаються у вигляді тих, що 

використовувалися раніше. 

Параметри імпорту до Acrobat (.pdf) та Illustrator (.ai) 

Макет, графіка та типографіка у розміщеній сторінці PDF зберігаються. Як і з 

іншою розміщеною графікою, ви не можете редагувати розміщену PDF-

сторінку в InDesign. Ви можете керувати видимістю шарів у документі PDF з 



шарами. Ви також можете розміщати більше однієї сторінки 

багатосторінкового PDF. 

Коли ви розміщуєте PDF, що був збережений із захистом паролем, від вас 

вимагатимуть ввести цей пароль. Якщо файл PDF був збережений з 

обмеженнями у використанні (наприклад, без дозволу редагувати або 

друкувати), але без паролів, ви можете здійснити розміщення файлу. 

Коли ви розміщуєте PDF (або файл, збережений в Illustrator 9.0 або пізнішої 

версії) і вибираєте «Показати параметри імпорту» в діалоговому вікні 

«Помістити», ви побачите діалогове вікно з наступними параметрами: 

Показати перегляд 

Перегляньте сторінку у форматі PDF перед тим, як її розміщати. Якщо ви 

поміщаєте сторінку із PDF, що містить багато сторінок, натисніть на стрілках 

або введіть номер сторінки під переглядом зображення для того, щоб можна 

було переглянути певну сторінку. 

Сторінки 

Вкажіть сторінки, які ви хочете розмістити: сторінка, яка відображається у 

перегляді, всі сторінки або діапазон сторінок. Для файлів Illustrator, ви можете 

зазначити, який набір ілюстрацій розмістити. 

Примітка. 

Якщо ви вказуєте декілька сторінок, натисніть Alt (Windows) або Option (Mac 

OS), розміщуючи файл, щоб розмістити всі сторінки одночасно так, щоб вони 

перекривали одна одну. 

Кадрувати до 

Вкажіть, скільки сторінок PDF ви хочете помістити: 

Рамка розміру 

Розміщує рамку розміру сторінки PDF або мінімальну область, яка вміщує 

об’єкти на сторінці, в тому числі, типографські позначки. Параметр «Рамка 

розміру (лише видимі шари)» використовує рамки розміру лише видимих шарів 



PDF-файлу. Параметр «Рамка розміру (Усі шари)» поміщає рамку розміру всієї 

області шару PDF-файлу, навіть якщо шари приховано. 

Ілюстрація 

Поміщає PDF тільки в області, позначеній прямокутником, яку автор створив у 

вигляді ілюстрації, яку зручно поміщати (наприклад, кліпарту). 

Кадрування 

Розміщує PDF лише в область, яка відображається або друкується у Adobe 

Acrobat. 

Обрізати 

Визначає місце фізичної обрізки готової сторінки у процесі друку за наявності 

позначок для обрізки. 

Дообрізний формат 

Поміщає лише область, яка представляє, де весь вміст сторінки має відрізатися, 

якщо наявна дообрізна область. Така інформація особливо корисна, якщо 

сторінка виводиться у виробничому оточенні. Друкована сторінка може 

включати позначки сторінки, що виходять за межі дообрізної області. 

Відступ 

Поміщає область, яка представляє фізичний розмір оригінального документа 

PDF(наприклад, розміри листа паперу A4), в тому числі, типографські 

позначки. 



 

Параметри для кадрування розміщених файлів PDF 

 

A. Відступ B. Обрізати C. Дообрізний 

формат D. Вміст E. Кадрування F. Ілюстрація  

Прозоре тло 

Виберіть цей параметр, щоб показати текст або графіку, які опинилися під PDF-

сторінкою в макеті InDesign. Вимкніть цей параметр для того, щоб розмістити 

сторінку PDF із непрозорим білим фоном. 

Примітка. 

Якщо ви робите фон прозорим у кадрі, в якому міститься графіка PDF, ви 

можете зробити його непрозорим пізніше шляхом додавання до кадру заливки. 



Параметри імпорту InDesign (.indd) 

InDesign зберігає макет, графіку та типографіку у розміщеному файлі INDD. 

Однак файл має статус об’єкта та не підлягає редагуванню, але можна керувати 

прозорістю шарів та обирати, які сторінки з багатосторінкового файлу INDD 

необхідно імпортувати. 

Коли ви розміщуєте файл InDesign і вибираєте «Показати параметри 

імпорту» у діалоговому вікні «Помістити», ви побачите діалогове вікно з 

наступними варіантами: 

Показати перегляд 

Перегляньте сторінку перед тим, як її розміщати. Ви можете надрукувати номер 

сторінки або натиснути на стрілку для того, щоб переглянути сторінку у 

багатосторінковому документі. 

Сторінки 

Вкажіть сторінки, які ви хочете розмістити: сторінка, яка відображається у 

перегляді, всі сторінки або діапазон сторінок. 

Кадрувати до 

Зазначте, яку частину сторінки або скільки сторінок, саму сторінку чи 

дообрізну або службову область необхідно розмістити на монтажному столі. 

Розміщення декількох графічних файлів 

Команда «Помістити» дає можливість імпортувати декілька елементів 

одночасно. 

1. Якщо ви хочете помістити один або декілька графічних файлів у кадри, 

створіть для графіки кадри. 

2. Оберіть «Файл» > «Розмістити» та виділіть файли. 

Ви можете виділяти графічні, текстові файли, файли InDesign та інші, які 

можна додавати до документів InDesign. 



3. Або ж можна вибрати параметр Показати параметри імпорту, натиснути 

«Відкрити» та зазначити параметри імпорту для кожного файлу. 

(Див. Параметри імпорту для графіки.) 

Мініатюра зображення першого графічного файлу, який ви виділили, з’явиться 

поряд зі значком завантаженої графіки. Номер біля значка завантаженої графіки 

сповіщає про кількість готової до імпорту графіки. Імена графічних файлів 

відображуються на панелі «Зв’язки» у вигляді літер LP (що означає 

«завантажений на місце курсор») поряд із графікою переднього плану. 

 

Розміщення чотирьох файлів у шаблонні кадри 

 

Примітка. 

Натисніть клавішу зі стрілкою для того, щоб переглянути графічні файли; для 

вивантаження графіки переднього плану зі значка завантаженої графіки без 

переміщення її до InDesign натисніть клавішу Esc. 

Примітка. 

Якщо відображення зображень уповільнює роботу вашого комп’ютера, можна 

вимкнути відображення зображень на значку завантаженої графіки. В області 

інтерфейсу діалогового вікна «Параметри» оберіть «Показувати мініатюри на 

місці». 

4. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/placing-graphics.html#import_options_for_graphics


 Для здійснення імпорту до нового кадру клацніть значок завантаженої 

графіки у тому місці, де потрібно розташувати верхній лівий кут графіки. 

 Для створення кадру певного розміру та імпортування графіки до кадру 

потягніть, щоб визначити кадр. Кадр відповідає пропорціям графіки, що 

розміщується. 

 Щоб імпортувати в існуючий кадр, натисніть значок завантаженої графіки у 

кадрі. Натисніть Alt (Windows) або Option (Mac OS) і клацніть на значку 

завантаженої графіки, щоб замінити вміст існуючого кадру. 

 Щоб імпортувати всю завантажену графіку в сітку, почніть перетягування і 

натискайте клавіші зі стрілками, визначаючи кількість рядків і стовпців. 

Користуйтеся клавішами зі стрілками «Вверх» і «Вниз», щоб змінити 

кількість рядків, і клавішами зі стрілками «Вліво» і «Вправо», щоб змінити 

кількість стовпців. Відпустіть кнопку миші, щоб помістити сітку зображень. 

Щоб змінювати інтервал між кадрами, натискайте клавіші Page Up або Page 

Down або утримуйте Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS) під час 

натискання клавіш зі стрілками. 

Щоб змінювати інтервал між кадрами, утримуйте Ctrl (Windows) чи 

Command (Mac OS) під час натискання клавіш зі стрілками. 

5. Примітка. 

6. Ви можете завантажити більше графіки, обравши «Файл > Помістити», поки 

відображується значок графіки. 

Контроль видимості шару в імпортованих зображеннях 

Під час імпорту файлів Photoshop PSD, файлів PDF, що містять шари, та файлів 

INDD ви можете керувати видимістю шарів, які знаходяться на вищих рівнях. 

Налаштування видимості шарів в InDesign дає вам можливість змінювати 

ілюстрацію в залежності від вмісту. Наприклад, в публікації декількома мовами 



ви можете створити одну ілюстрацію, яка містить один текстовий шар для 

кожної мови. 

Ви можете налаштовувати видимість шарів під час розміщення файлу або за 

допомогою діалогового вікна «Параметри шарів об’єкта». До того ж, якщо файл 

Photoshop містить композиції шарів, ви можете відображувати потрібну 

композицію. 

Задання видимості шару 

1. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Для того, щоб імпортувати графіку не створюючи кадр, перевірте, чи в 

документі не виділено жодного елемента. 

 Щоб імпортувати графіку до існуючого кадру, виділіть його. 

 Щоб замінити існуюче зображення, виділіть графічний кадр. 

2. Оберіть «Файл» > «Розмістити» та виділіть файл із графікою. 

3. Щоб замінити виділений об’єкт, оберіть команду «Замінити виділений 

елемент». 

4. Виберіть Показати параметри імпорту та натисніть «Відкрити». 

5. У діалоговому вікні «Параметри імпорту зображення» або «Помістити» 

натисніть на вкладку «Шари». 

6. Щоб здійснити попередній перегляд зображення, натисніть кнопку «Показати 

перегляд». 

7. (Тільки для файлів PDF) Якщо ви поміщаєте сторінку із PDF, що містить 

багато сторінок, натисніть на стрілках або введіть номер сторінки під 

переглядом зображення для того, щоб можна було переглянути певну 

сторінку. 

8. (Лише для файлів Photoshop PSD) Якщо зображення містить у собі 

композиції шарів, оберіть композицію, яка повинна відображуватися у 

спливаючому меню «Композиція шарів». 

9. Виконайте одну з описаних нижче дій. 



 Щоб відкрити або закрити набір шарів, натисніть трикутник, який 

знаходиться зліва від значка теки. 

 Щоб приховати шар або набір шарів, натисніть на значок ока, який 

знаходиться поряд із шаром або набором шарів. 

 Щоб відобразити шар або набір шарів, натисніть на колонку із пустим оком, 

яка знаходиться поряд із шаром або набором шарів. 

 Щоб відобразити лише вміст окремого шару або набору шарів, натисніть Alt 

(Windows) або Option (Mac OS), водночас клацнувши значок з оком. Ще раз 

натисніть Alt (Windows) або Option (Mac OS), водночас клацнувши значок з 

оком, щоб відновити початкові параметри видимості решти шарів. 

 Для зміни видимості декількох елементів перетягніть їх повз колонку з оком. 

10. За бажання налаштуйте параметр «Під час оновлення зв’язку»: 

Застосувати видимість шару з Photoshop/PDF 

Суміщає параметри видимості шару до зв’язаних файлів, коли ви оновлюєте 

зв’язок. 

Зберігати налаштування видимості шарів 

Зберігає параметри видимості шарів, які було встановлено під час початкового 

розміщення файлу. 

11. Натисніть кнопку «OK». 

12. Натисніть OK та виконайте одну з наступних дій: 

 Для здійснення імпорту до нового кадру клацніть значок завантаженої 

графіки  на макеті на тому місці, де потрібно розташувати верхній лівий 

кут графіки. 

 Для імпорту до вже наявного, але не вибраного кадру клацніть на значку 

завантаженої графіки будь-де в цьому кадрі. 

 Для здійснення імпорту до існуючого виділеного кадру вам не потрібно 

нічого робити. Зображення автоматично з’явиться в кадрі. 



Примітка. 

Якщо ви випадково заміните існуючу графіку зображенням, яке ви розміщуєте, 

натисніть Ctrl+Z (Windows) або Command+Z (Mac OS), щоб повернути 

початкове зображення до кадру та відобразити значок завантаженої графіки. 

Налаштування видимості шару для розміщених файлів AI, PSD, PDF та 

INDD 

Після розміщення Photoshop PSD або файлу PDF із шарами, файлу Illustrator AI 

або InDesign INDD можна керувати видимістю цих шарів за допомогою 

діалогового вікна «Параметри шарів об’єкта». Якщо файл Photoshop PSD 

містить композиції шарів, ви можете вибирати, яку композицію відображувати. 

Крім того, можна обирати, чи зберігати параметри видимості, чи 

пристосовувати їх до оригінального файлу кожного разу, коли ви оновлюєте 

зв’язок. 

1. Виберіть файл у документі InDesign. 

2. Виберіть «Об’єкт» > «Параметри шарів об’єкта». 

3. Щоб здійснити попередній перегляд зображення, виберіть «Перегляд». 

4. (Лише для файлів Photoshop PSD) Якщо зображення містить у собі 

композиції шарів, оберіть композицію, яка повинна відображуватися у 

спливаючому меню «Композиція шарів». 

5. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Щоб відкрити або закрити набір шарів, натисніть трикутник, який 

знаходиться зліва від значка теки. 

 Щоб приховати шар або набір шарів, натисніть на значок ока, який 

знаходиться поряд із шаром або набором шарів. 

 Щоб відобразити шар або набір шарів, натисніть на колонку із пустим оком, 

яка знаходиться поряд із шаром або набором шарів. 

 Щоб відобразити лише вміст окремого шару або набору шарів, натисніть Alt 

(Windows) або Option (Mac OS), водночас клацнувши значок з оком. Ще раз 



натисніть Alt (Windows) або Option (Mac OS), водночас клацнувши значок з 

оком, щоб відновити початкові параметри видимості решти шарів. 

 Для зміни видимості декількох елементів перетягніть їх повз колонку з оком. 

6. За бажанням налаштуйте параметри оновлення зв’язків: 

Застосувати видимість шару 

Суміщає параметри видимості шару до зв’язаних файлів, коли ви оновлюєте 

зв’язок. 

Зберігати налаштування видимості шарів 

Зберігає параметри видимості шарів, які було встановлено під час початкового 

розміщення файлу. 

7. Натисніть кнопку «OK». 

Вставлення і перетягування графіки 

Коли ви здійснюєте копіювання та вставлення або перетягування графіки до 

документа InDesign, деякі атрибути оригінального документа можуть 

втрачатися в залежності від обмежень операційної системи та діапазону типів 

даних, які інші програми роблять доступними для передачі, а також від 

уподобань буферу обміну InDesign. Вставлення або перетягування графіки 

Illustrator дає вам можливість виділяти та редагувати контури в її межах. 

Здійснення копіювання, вставлення або перетягування в межах двох документів 

або в межах одного документа сприяє збереженню всіх атрибутів графіки, які 

були імпортовані або застосовані. Наприклад, якщо ви копіюєте графіку з 

одного документа InDesign і вставляєте її в інший, нова копія буде точним 

дублікатом оригіналу, включно з інформацією про розташування початкового 

файлу, тож ви зможете оновлювати графіку, навіть коли файл або диск 

зміниться. 

  



Копіювання та вставлення графіки 

Під час копіювання та вставлення графіки з іншого документа в документ 

InDesign InDesign не створює зв’язок із графікою на панелі «Зв’язки». Графіка 

можете перетворюватися за допомогою системного буферу обміну під час 

переміщення, таким чином, якість зображення та друку в InDesign може бути 

нижчою, ніж в оригінальній програмі графіки. 

1. В InDesign або іншій програмі виділіть оригінальну графіку та оберіть 

«Правка» > «Копіювати». 

2. Перейдіть до вікна документа InDesign та оберіть «Правка» > «Копіювати». 

Перетягування графіки 

Метод перетягування подібний до команди «Помістити», під час його 

застосування на панелі «Зв’язки» з’являються імпортовані зображення. Ви не 

можете встановити параметри імпорту для файлів, які ви перетягуєте; однак 

можна перетягувати декілька файлів одночасно (файли завантажуватимуться до 

значка графіки, коли ви перетягуєте більше одного файлу). 

Виділіть графіку в Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Explorer (Windows), Finder 

(Mac OS) або на вашому робочому столі та перетягніть її в InDesign. 

Зображення повинно бути у форматі, який InDesign може імпортувати. 

Коли ви перетягуєте файл із будь-якого джерела, окрім Illustrator, він з’явиться 

на панелі «Зв’язки» в InDesign. Зо допомогою панелі «Зв’язки» можна керувати 

версіями та здійснювати за необхідністю оновлення. 

1. Виділіть оригінальну графіку. 

2. Перетягніть графіку у відкрите вікно документа InDesign. 

Примітка. 

У Windows, якщо ви перетягуєте файл із програми, що не підтримує функцію 

перетягування, курсор показує значок «Заборонено». 

Примітка. 



Для того, щоб скасувати перетягування графіки, відпустіть кнопку миші на 

будь-якому рядку заголовка панелі або документа. 

Виправлення зображень з низькою роздільною здатністю 

Графіка, що поміщається в документ, може містити видимі пікселі, бути 

розмитою чи зернистою. У більшості випадків це відбувається тому, що 

InDesign за замовчуванням відображає зображення з низькою роздільною 

здатністю, щоб забезпечити кращу продуктивність. 

Перевірка параметрів відображення 

Щоб відобразити графіку з високою роздільною здатністю, виберіть 

«Перегляд» > «Режим відображення» > «Зображення високої якості». Щоб 

знайти докладну інформацію про змінення таких параметрів режиму 

відображення, див. Контролювання режиму відображення графіки. 

Використання команди «Помістити» замість команди «Вставити» 

Роздільна здатність зображення може залишитися низькою, навіть якщо ви 

зміните налаштування режиму відображення. Перевірте, щоб для вставки цих 

зображень в InDesign використовувалась команда «Помістити». У деяких 

випадках, коли зображення вставляється з іншої програми, замість 

оригінального файлу вставляється зображення попереднього перегляду. 

Перевірка параметрів друку 

Якщо ваше зображення було надруковане з низькою роздільною здатністю, 

перевірте параметри друку, щоб переконатися у правильності друку графіки. У 

розділі «Графіка» діалогового вікна «Друк» виберіть «Надіслати дані» > «Усі». 

Уникнення трансформацій у зображеннях, що мають примежову якість 

До того ж, під час змінення масштабу чи повертання зображення якість може 

знизитися. Можна вибрати «Стерти трансформації» в меню панелі керування. 

Покращення роздільної здатності зображення 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/placing-graphics.html#control_graphics_display_performance


У деяких випадках, наприклад під час копіювання зображення з веб-сторінки, 

може бути потрібно замінити зображення низької роздільної здатності на 

зображення високої роздільної здатності. 

Керування режимом відображення графіки 

Ви можете керувати роздільною здатністю графіки, яку розмістили в документі. 

Ви можете змінювати параметри відображення для всього документа або 

окремих графічних файлів. Ви також можете змінювати параметр, який 

дозволяє налаштувати або змінити параметри відображення для окремих 

документів. 

Зміна режиму відображення документа 

Документ завжди відкривається, використовуючи параметри режиму 

відображення за замовчуванням. Ви можете змінити режим відображення 

документа, коли він відкритий, але параметр не збережеться разом із 

документом. 

Якщо ви налаштовували режим відображення кожного зображення окремо, ви 

можете змінити параметри таким чином, щоб всі об’єкти використовували 

однакові параметри. 

1. Виберіть «Перегляд» > «Режим відображення» та оберіть параметр із 

підменю. 

2. Щоб об’єкти, для яких ви налаштовували застосування параметрів 

індивідуально, примусово використовували параметр документа, вимкніть 

«Перегляд» > «Режим відображення» > «Дозволити відображення параметрів 

на рівні об’єкта». (Позначка «Галочка» вказує, що параметр вибрано.) 

Зміна режиму відображення об’єкта 



1. Щоб зберегти режим відображення для окремих об’єктів, коли документ був 

закритий і відкритий знову, переконайтеся, що в налаштуваннях «Режим 

відображення» вибрано «Зберегти відображення параметрів на рівні об’єкта». 

2. Виберіть «Перегляд» > «Режим відображення» і переконайтеся, що вибрано 

«Дозволити відображення параметрів на рівні об’єкта». 

3. За допомогою інструмента «Виділення»  або інструмента «Часткове 

виділення»  виберіть імпортовану графіку. 

4. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Оберіть «Об’єкт» > «Режим відображення» та виберіть параметр 

відображення. 

 Клацніть на зображенні правою кнопкою миші (Windows) або клацніть, 

утримуючи клавішу Control (Mac OS) і виберіть параметр відображення з 

підменю «Режим відображення». 

Примітка. 

Для видалення локального параметра відображення об’єкта оберіть команду 

«Використовувати параметри перегляду» в підменю «Режим відображення». 

Для видалення локальних параметрів відображення графіки в документі оберіть 

в підменю команду «Очистити параметри відображення рівня об’єкта > Режим 

відображення». 

Параметри режиму відображення 

Ці параметри керують відображенням графіки на екрані, але не впливають на 

якість друку або експортованого виводу. 

Використовуйте параметри режиму відображення для того, щоб налаштувати 

параметр за замовчуванням для відкривання всіх документів, а також для 

персоналізації налаштувань, які визначають ці параметри. Кожний параметр 

відображення має окремі параметри для растрових зображень, векторних 

зображень та областей прозорості. 



Швидкий 

Розмальовує растрове або векторне зображення як сіре поле (за 

замовчуванням). Використовуйте цей параметр, коли ви хочете швидко 

переглянути сторінки розвороту, які мають багато зображень або ефектів 

прозорості. 

Типовий 

Розмальовує зображення із низькою екранною роздільною здатністю (за 

замовчуванням) відповідно до ідентифікації або розміщення зображення або 

векторного зображення. «Типовий» – це параметр за замовчуванням, а також 

найшвидший спосіб відобразити розпізнане зображення. 

Друк 

Розмальовує растрове або векторне зображення з високою роздільною 

здатністю (за замовчуванням). Цей параметр забезпечує найвищу якість, але 

відображення при цьому найповільніше. Користуйтеся цим параметром, коли 

ви хочете точно налаштувати зображення. 

Примітка. 

Параметри відображення зображень не впливають на роздільну здатність 

виводу, коли зображення експортуються або друкуються в межах документа. 

Під час друку на пристрої, що підтримує PostScript, експорту до XHTML або 

під час експорту EPS до PDF кінцева роздільна здатність зображення залежить 

від параметрів виводу, які ви обираєте під час друку або експорту файлу. 

Налаштування режиму відображення за замовчуванням 

Параметри «Режим відображення» дозволяють встановити налаштування 

відображення за замовчуванням, які InDesign застосовує для кожного 

документа. Ви можете змінити режим відображення документа за допомогою 

меню «Перегляд» або змінити параметр для окремих об’єктів за допомогою 

меню «Об’єкт». Наприклад, якщо ви працюєте з проектом, який містить 

численні фотографії із високою роздільною здатністю (наприклад, каталог), вам 



може знадобитися швидко відкрити всі документи. Ви можете змінити 

параметр відображення за замовчуванням на параметр «Швидко». Якщо ви 

хочете переглянути зображення більш детально, можна перейти до перегляду 

документа «Типовий» або «Висока якість» (залишивши обраним параметр 

«Швидко»). 

Ви також можете обрати перегляд або зміну параметрів відображення, 

застосованих до окремих об’єктів. Якщо обрано параметр «Зберегти параметри 

відображення рівня об’єкта», будь-які параметри, що застосовуються до 

об’єктів, зберігаються разом із документом. 

1. Виберіть «Редагувати» > «Режим відображення» (Windows) або «InDesign» > 

«Параметри» > «Режим відображення» (Mac OS). 

2. Для перегляду за замовчуванням оберіть «Типовий», «Швидко» або «Висока 

якість». Параметр відображення, який ви обираєте, застосовується до всіх 

документів, які ви створюєте або відкриваєте. 

3. Виконайте одну з описаних нижче дій. 

 Для збереження параметрів відображення, які застосовуються до окремих 

об’єктів оберіть «Зберегти параметри відображення рівня об’єкта». 

 Для відображення всіх графічних файлів за допомогою параметра 

відображення вимкніть параметр «Зберегти параметри відображення рівня 

об’єкта». 

4. Для параметра «Налаштувати параметри перегляду» оберіть параметр 

відображення, який ви хочете персоналізувати, а потім перемістіть бігунок 

параметра «Растрове зображення» або «Векторні зображення» на бажане 

налаштування. 

5. Натисніть кнопку «OK». 

Кожний параметр відображення має окремі параметри для растрових (бітових) 

зображень, векторних зображень та ефектів прозорості. 



Створення оглядових аркушів 

Контактний аркуш – це сітка мініатюрних зображень, що часто 

використовується для аналізу перед натисненням. Для створення контактних 

аркушів можна використовувати кілька різних програм Adobe. У Photoshop 

можна скористатися командою «Оглядовий аркуш» або «Розкладка зображень». 

У попередніх версіях Adobe Bridge (CS2 та CS3) можна створити контактний 

аркуш для сторінок InDesign за допомогою функції «Створити контактний 

аркуш InDesign». У пізніших версіях Adobe Bridge цієї функції немає. 

Натомість можна скористатися Adobe Output Module в Adobe Bridge, щоб 

створити оглядовий аркуш PDF. 

Можна також створити простий контактний аркуш в InDesign, помістивши 

велику кількість зображень у сітку. 

1. Виберіть «Файл» > «Помістити», виділіть кілька зображень і виберіть 

«Відкрити». 

Якщо вам потрібно включити підписи до своїх зображень, виберіть «Створити 

статичні підписи». Див. Генерування підпису із зображення. 

2. Почніть перетягування і натискайте клавіші зі стрілками, щоб визначити 

кількість рядків і стовпців. Користуйтеся клавішами зі стрілками «Вверх» і 

«Вниз», щоб змінити кількість рядків, і клавішами зі стрілками «Вліво» і 

«Вправо», щоб змінити кількість стовпців. 

Щоб змінювати інтервал між кадрами, натискайте клавіші Page Up або Page 

Down або утримуйте Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS) під час натискання 

клавіш зі стрілками. 

Щоб змінювати інтервал між кадрами, утримуйте Ctrl (Windows) чи Command 

(Mac OS) під час натискання клавіш зі стрілками. 

3. Відпустіть кнопку миші, щоб помістити сітку зображень. 

 

https://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/captions.html#generate_a_caption_from_an_image


Контрольні запитання: 

1. Як створити оглядовий аркуш у програмі Adobe InDesign CS5? 

2. Як налаштувати параметри відображення графіки у програмі Adobe 

InDesign CS5? 

3. Розкажіть про особливості роботи з шарами у програмі Adobe InDesign CS5. 

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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