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Практична робота № 5 «Створення дрібної поліграфічної 

продукції у графічному редакторі GIMP» 
 

Мета роботи: 

навчальна: 

ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи підготовки та 

створення друкованої продукції; застосувати принципи їх оформлення та 

верстки. 

розвивальна: 

розвивати зорову пам’ять, вміння працювати самостійно та виконувати 

дії за зразком, закріпити навички використання комбінацій клавіш для 

підвищення швидкості виконання завдань. 

виховна: 

виховувати зосередженість, вміння застосовувати новий матеріал на 

практиці. 

Технічне обладнання і методичні матеріали:  інструкції, комп’ютерна 

техніка, графічний редактор GIMP, з’єднана з мережею Internet.  

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Своєрідність і особливість будь-якого окремого виду видавничої 
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продукції полягає в тому, що, з одного боку, за цілим рядом ознак він має 

свої специфічні особливості, а з іншого - йому притаманно немало й спільних 

рис, властивих будь-якому виданню. 

Друковане видання – це документ, який пройшов редакційно-
видавниче 

опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, 

містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам 

Державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього 

видавничого оформлення і поліграфічного виконання. Зміст друкованої 

продукції визначає її зовнішню форму, а сукупність всіх характеристик  дає 

змогу віднести до певного типу. При роботі над оформленням видання 

найістотнішими ознаками є зміст, цільове і читацьке призначення. В основі 

оформлення лежить вид літератури. Вміння відрізняти той чи інший тип 

видавничої продукції є важливим для визначення місця друкованого видання 

у суспільному житті. Друковані видання називаються також "творами  

друку", хоча твором друку є будь-який окремий документ, що входить у 

склад друкованого видання. За знаковою природою твори друку можуть бути 

текстовими, ізографічними, картографічними, нотними. 

Кожен вид друкованої продукції, відповідно до існуючих у тій чи іншій 

державі стандартів, потребує свого зовнішнього та внутрішнього 

оформлення, своєї структури. Іншими словами - загального стилю 

представлення. 

Процес оформлення друкованого видання складається з трьох 

послідовних етапів: 

1. Підготовчий етап, на якому виникає, розвивається і складається 

задум оформлення: народження і формування задуму; перетворення задуму в 

проект оформлення; перетворення задуму у модель оформлення – макет. Цей 

етап повністю входить у процес режисури видання. 

2. Етап виконання та редагування оригіналів оформлення: 

обкладинок, суперобкладинок, палітурок, форзаців, внутрішнього 
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оформлення, зображень: робота над ескізами або пошук та добір зображень; 

робота з оригіналами, їх компонування і приведення у єдиний зображальний 

ряд. Це – етап художнього редагування. 

3. Композиційно-технічний етап: набір та верстка, підготовка 

зверстаного матеріалу для поліграфічного етапу. Відповідність усіх елементів 

видання існуючим нормам і стандартам, перевірка комплектації. 

Весь текстовий матеріал видання розділяється на основний, додатковий 

та довідково-допоміжний. Кожен з цих видів тексту відіграє власну роль у 

виданні й вимагає особливого опрацювання художнім та технічним 

редакторами. Додатковий текст, як правило, дрібніший ніж основний текст, 

довідково- допоміжний також друкується дрібним кеглем, але має виділення, 

які  акцентують увагу читача і виконують пошукові функції. 

Зображальний матеріал видання розділяється на обов'язковий і 

необов'язковий, документальний, тематичний і абстрактний. Обов'язковий 

зображальний матеріал – такий, який несе основний смисл, отже, має власну 

структуру, послідовність, підпорядкованість, або він чітко прив'язаний  до 

тексту, доповнює і коментує його і є необхідним через те, що без таких 

зображень текст стає незрозумілим. Необов'язковий зображальний матеріал 

не має прив'язки до певних сторінок видання або текстових фрагментів, отже, 

може розташовуватися довільно: на будь-якій сторінці, на вкладках і 

вклейках, як додатки, у кінці видання, на окремих розворотах тощо. 

На другому етапі ставиться завдання гармонійного поєднання 

зображень, текстів, внутрішнього та зовнішнього оформлення. На  цьому  

етапі вибираються, класифікуються, опрацьовуються всі ілюстрації, 

створюються макети обкладинок, палітурок, титульних елементів, сторінок, 

насичених декоративними, зображальними і текстовими елементами. Весь 

графічно- зображальний ряд повинен зв'язувати різнорідну текстову частину 

і утворювати нерозривну єдність, причому видання має сприйматися цілісно і 

неповторно. Остаточне розташування текстових та зображальних матеріалів, 

їх відповідність установленим нормам і стандартам, законам і 
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закономірностям відбувається на третьому етапі. Тоді ж створюється 

оригінал-макет, підготовлений для друкування. Але розробка професійного 

друкованого видання, що підкреслює Вашу індивідуальність, може зайняти 

немало часу, тому у процесі  його створення необхідно використати чимало 

зусиль. 

В наш час в будь-якій діяльності ми так, чи інакше використовуємо 

поліграфічну продукцію. 

Поліграфія тісно увійшла в наше ділове, та приватне життя. Вона створює 

наш імідж (візитки, конверти, фірмові бланки та інше), допомагає розкрити 

наші ідеї та донести їх до потенційних партнерів  (листівки,  буклети,  каталоги  

та інше). 

Сучасне устаткування має функціональні можливості для виготовлення 

багатоколірних бланків, візиток, конвертів, листівок, буклетів та інших 

друкованих видань з нанесенням фірмової символіки, а також різноманітної 

інформації, що покращує зовнішній вигляд поліграфічної продукції. 
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Практична робота: «Створення дрібної поліграфічної продукції у 

графічному редакторі GIMP» 

 

ХІД ВИКОНАННЯ 

1. Створення власної візитної картки  

Поліграфічні вимоги до макету: 

Для всіх макетів, що готуються до друку, діє універсальне правило: до 

розмірів готового виробу необхідно додавати по 2 мм під обріз з кожної 

сторони. А всі надписи і важливі елементи дизайну, необхідно розміщувати на 

відстані 5 мм від країв готового виробу. 

Так, розмір візитки в готовому вигляді — 90х50мм,а макет повинен мати 

розмір — 94х54мм. 

Розмір єврофлаєрів в готовому вигляді — 210х100мм,в макеті ж 

необхідно задати 214х104мм. 

 

 Зберігаючи зображення для розміщення в публікації, використовуйте 

формати TIFF або PDF. Файл повинен відповідати колірній моделі CMYK. 
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Переконайтеся, що файл не містить в собі будь-яких додаткових каналів, шарів 

і шляхів. Максимальна роздільна здатність зображення — 300 dpi. 

 

2. За вказаними поліграфічними вимогами до макету створити 

шаблон (заготовку) грамоти (сертифікату). 

3. Додаткове (творче) завдання.   

Підготувати макет обкладинки власної книги (посібника) на 

довільну тему. 

 

Зберегти готові макети у вказаних форматах у власну папку. 

 

Домашнє завдання:  

Використовуючи програмне забезпечення GIMP та MS Word створити макет 
фірмового бланку. 

Фірмовий бланк - один з елементів фірмового стилю, наявність якого 

стає ознакою хорошого тону і елементом престижу. Розміщення 

необхідної службової інформації, стильне графічне рішення, що 

запам'ятовується, з логотипом і реквізитами повинно виділятись з 

безлічі інших паперів. 

Фірмовий бланк виконується по канонах фірмового стилю і містить 

найменування, адресу, телефон, реквізити фірми, а  також  інформацію 

постійного характеру (накладні, акти і т.д.), потрібні для послідуючого 

заповнення. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке візитка? 

2. Які види дрібної поліграфічної продукції використовуються 

суспільством на сьогодні? 

3. З який етапів складається процес створення макету друкованого 

видання? 

4. Які колірні моделі вам відомі, які з них використовуються у 

поліграфії? 

5. Навіщо потрібно враховувати роздільну здатність зображення? 

 


