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Поняття та види комп’ютерної публікації. 
 

 Публікаціями (лат. publico - оголошувати 

публічно) називають процес видання певного 

твору. Виданий (оприлюднений) твір також 

називають публікацією 
 

 Залежно від способу оприлюднення 

документу розрізняють друковані публікації і 

електронні.  
 



До друкованих публікацій відносять книжки, 
брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, 
листівки тощо.  

 

До електронних публікацій відносять      
документи, що розповсюджуються з 

використанням електронних носіїв даних 
(компакт-диски, дискети, флеш-носії тощо) або 

комп'ютерних мереж. 

 



У ході підготовки макета публікації здійснюється 
верстка.  

 Верстка - це процес компонування текстових і 
графічних об'єктів для створення сторінок 
видання відповідно до принципів дизайну та 
технічних вимог. 

 

Публікації, що здійснені з використанням 
комп'ютерних технологій, називають 
комп'ютерними публікаціями. 



Засоби створення публікацій. 
 

До засобів створення публікацій відносять 
настільні видавничі системи.  

 До апаратної складової таких систем 
належить персональний комп’ютер, пристрої 
друку (принтер, копіювальний апарат, 
плотер) і пристрої введення даних (сканери, 
графічні планшети). 

 До програмної – спеціальні програми 
підготовки макета публікації.  

Усе це може розміститися на столі користувача 
і тому ці системи отримали назву desktop 
publishing (з англ. настільні публікації), або 
настільні видавничі системи. 
 



Настільні видавничі системи: 

 
 Професійного рівня: 
◦ QuarkXPress. 

◦ Frame Maker. 

◦ Adobe PageMaker. 

◦ Adobe InDesign. 

 Початкового рівня: 
◦ Microsoft Publisher. 

◦ PagePlus. 

 



1. Рядок заголовку програми. 

2. Головне меню. 

3. Панелі інструментів. 

4. Область завдань з командами 

для створення публікацій. 

5. Панель інструментів Об’єкти.  

6. Горизонтальна і вертикальна 

лінійки. 

7. Смуги прокрутки. 

8. Робоча область (Монтажний стіл). 

9. Ярлики з номерами сторінок. 



Макети публікацій. 
 

Макети – це шаблони публікації одного 
типу(одного змісту, призначення), які 
відрізняються між собою лише кольоровим 
чи шрифтовим оформленням об’єктів.  

 



Типи макетів комп’ютерних 
публікацій: 

Публікації для друку. Цей розділ містить 
макети публікацій, призначених для 
подальшого роздрукування. 

 

Буклети  



Типи макетів комп’ютерних 
публікацій: 

Публікації для друку. Цей розділ містить 
макети публікацій, призначених для 
подальшого роздрукування. 

 

Візитки  



Типи макетів комп’ютерних 
публікацій: 

Публікації для друку. Цей розділ містить 
макети публікацій, призначених для 
подальшого роздрукування. 

 

Бюлетені  



Типи макетів комп’ютерних 
публікацій: 

Публікації для друку. Цей розділ містить 
макети публікацій, призначених для 
подальшого роздрукування. 

 

Календарі 



Типи макетів комп’ютерних 
публікацій: 

Публікації для друку. Цей розділ містить 
макети публікацій, призначених для 
подальшого роздрукування. 

 

Грамоти та подяки 



Веб-вузли та електронна пошта. Цей тип макетів 
призначений допомогти вам створити просту 
веб-сторінку або публікацію, призначену для 
відправки у формі електронного листа. 

Електронний підручник ОІОТ 

 

OIOT 1k.htm


Набори макетів. Цей розділ містить всі макети 

необхідної офісної документації, витримані в 

єдиному стилі. 
 



Порожні публікації. Якщо вас не задовольняють 

шаблони, створені професійними дизайнерами 

компанії Microsoft, і ви бажаєте відчути себе 

справжнім митцем, спробуйте створити публікацію 

на основі одного з порожніх бланків. 

 



Текстові блоки (написи) – будь-який текст, розміщений 
у текстовій рамці, відображеній на екрані за 
допомогою пунктирних ліній. 

Декоративні блоки (елементи оформлення документа) – 
векторні об’єкти, використовувані для оформлення 
комп’ютерної публікації: різноманітні візерунки, узори 
тощо. 

Блоки ілюстрацій (зображення, фото) – це підготовлені 
або відредаговані за допомогою графічного 
редактора растрові зображення, якість яких суттєво 
змінюється внаслідок масштабування. 

 



Блоки 

ілюстрацій 



Декоративні 

блоки 





Направляючі лінійки (зеленого 

кольору), зазначають середину 

листка 

Лінії розмітки (синього кольору) 

зазначають межі колонок статей та 

відступів між ними 

Пункт меню Расположение – 

Направляющие разметки... 


