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Пояснювальна записка до дипломної роботи «Теоретичні та методичні засади 

проектування електронного збірника матеріалів конференції» містить: 96 сторінок, 

85 рисунків, 4 додатки, 13 джерел. 

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ, ЗБІРНИК, ПРОЕКТУВАННЯ, МАКЕТ, ВЕБ-

РЕСУРС. 

Об’єкт дослідження – періодичні електронні видання. 

Предмет дослідження – структурні складові макету електронного збірника 

матеріалів конференції. 

Мета – спроектувати електронний збірник матеріалів конференції. 

Методи дослідження. Теоретичні загальнонаукові: аналіз наукової 

літератури для визначення видо-типологічних характеристик електронного збірника; 

метод структурного аналізу для дослідження етапів оформлення електронного 

збірника матеріалів конференції; порівняльний аналіз для обґрунтування вибору 

сучасного програмного забезпечення; специфічні наукові: метод проектування для 

розробки концептуальної моделі електронного збірника; макетування для розробки 

макету видання.  

Результати дипломної роботи рекомендується використовувати для 

подальшого проектування електронних видань та як допоміжний матеріал під час 

проведення наукових досліджень. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

 

Adobe Illustrator – програмне забезпечення для створення та 

редагування векторної графіки. 

Adobe InDesign – програмне забезпечення для верстки та макетування 

поліграфічної продукції. 

Adobe Photoshop – програмне забезпечення, класифікується на растровій 

графіці. 

CSS  (Cascading Style Sheets) – мова опису зовнішнього вигляду веб-ресурсу. 

HTML (HyperText Markup Language) – мова розмітки документів для 

перегляду веб-ресурсів. 

Веб-ресурс – інформаційний ресурс, який можна переглянути у браузері. 

Верстка – це процес компонування текстових і графічних об’єктів. 

Гіперпосилання – частина гіпертекстового документу, яка посилається на 

елемент цього документу або на інший документ. 

Електронне видання – електронний документ, який пройшов редакційно-

видавничу обробку і призначений для використання у веб-ресурсах, електронних 

носіях, накопичувачів тощо. 

Збірник – періодичне видання, що містить в собі ряд пов’язаних між собою 

творів. 

Макетування – це створення графічного документу, сукупності ескізів та 

шаблонів оформлення сторінок видання, починаючи з обкладинки. 

Періодичні видання – видання, що виходять через певні проміжки часу. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. У період сучасності електронні видання стали на рівень з 

фізичними виданнями і активно витісняють їх, також зростає популярність 

електронних носіїв. Це можна помітити шляхом спостереження: студенти віддають 

перевагу відвідуванню веб-порталів, аніж сходити в бібліотеку; викладачі йдуть 

назустріч студентам і розвитку інтернет-технологій і переходять в форму діджитал 

інформації (особливо якщо спеціальність пов’язана з комп’ютерними технологіями). 

Електронне видання – електронний документ, який пройшов редакційно-видавничу 

обробку і призначений для використання у веб-ресурсах, електронних носіях, 

накопичувачів тощо. 

В цілому більшість паперових періодичних видань, як от газети чи журнали, 

замінили на інтернет-портали, інформаційні канали тощо. Людство частіше 

використовують електронними рідери та електронні носії з ціллю економії, підтримки 

екології чи просто для заощадження часу вибору і зберігання видань (електронна 

книга, наприклад, може замінити тисячі фізичних). 

Також електронні видання значно спрощують споживання інформації. Сучасна 

людина має доступ до інформації «на ходу»: вдома, на відпочинку, їдучи на роботу, 

чекаючи на обід в ресторані. Для доступу до того чи іншого видання не потрібно 

носити з собою книги, обмінюватися ними зі знайоми або колегами чи здавати їх у 

бібліотеку, достатньо мати поруч телефон, комп’ютер або інший електронний носій. 

Варто зазначити, що в поширенні і популяризації електронних видань 

зацікавлені і самі видавці, адже на їх виробництво йде менше витрат. Видавці та 

компанії, що виробляють електронні книги, покладають великі надії на цифрове 

майбутнє видавничої індустрії. 

Отже, популяризація електронних видань є одним із наслідків цифрової 

революції. Динаміка розвитку світу суттєво збільшилася і поліграфія намагається йти 

в ногу з часом. Це також пов'язано з динамічним розвитком IT-технологій. Як 

згадувалося раніше щодо газет та журналів, журнали становлять значну частину всіх 
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електронних публікацій. Журнали – періодичні видання, що випускаються відповідно 

до ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення». 

Існує шість основних типів журналів: 

−  газета – журнал, що зазвичай містить новини, офіційні матеріали, наукові 

статті, літературні твори та рекламу; 

−  журнал (науковий журнал) – журнал, що містить наукові статті чи тези, 

реферати, наукові публікації, а також літературні та художні твори; 

−  бюлетень – журнал, що має характеристики журналу чи газети; 

−  періодичний збірник – журнал, що містить кілька творів, пов'язаних між 

собою за тематикою та структурою; 

−  календар – довідкове видання, в якому місяці, тижні та дні року вказані у 

чіткому порядку, можлива додаткова інформація; 

−  експрес-інформація – журнал, що інформує читачів. 

Збірник – це видання, що містить у собі однорідні матеріали, документи, зведені 

закони, тексти певного призначення; видання, до якого входять художні твори 

кількох чи багатьох авторів. Матеріали зводять до певного спільного вигляду і мають 

чітку систему подання інформації, як правило їх упорядковують за алфавітним 

порядком.  

Збірники містять в собі зібрання або публікацію документів, тез, доповідей, і це 

значно полегшує пошук та упорядкування інформації. Характеристикою збірника є 

періодичність, тобто збірник виходить через певний проміжок часу, як правило має 

чітко визначену кількість випусків, які оформлюються згідно однакових правил. 

Варто зазначити, що зміст збірника не повторюється, також він характеризується 

наявністю ISSN (International Standard Serial Number). ISSN необхідний для 

ідентифікації всіх періодичних видань незалежно від їх носіїв (друкованих чи 

електронних). 

Оскільки збірник є виданням періодичним, оформлення його має чіткі норми і 

однаковий вигляд у кожному виданні. Збірник може містити офіційні, наукові, 

навчальні, літературно-художні твори одного чи декількох авторів (співавторів), тому 
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важливо упорядкувати твори до спільного зовнішнього вигляду для чіткого аналізу, 

пошуку і сприйняття інформації читачем. 

Збірники також можна розділити і за періодичністю – розрізняють: 

−  періодичні (видання, що виходять через конкретно визначений час, 

однотипно оформлене та різні за змістом); 

−  неперіодичні (видання, які виходять одноразово); 

−  продовжувані (видання, які виходять в міру накопичення матеріалу через 

невизначений час, також має однотипне оформлення). 

Проблеми макетування періодичних видань описані та детально розглянуті у 

«Методичних рекомендаціях Книжкової палати України». Проблеми оформлення 

збірників розглянуті в наукових працях вчених: С. Кулішов, Е. Плешкевич, 

М. Слободяник, Ю. Палеха, І. Антоненко та О. Баркова, О. Коцарев, Л. Городенко, 

В. Вул. 

Оскільки факультет міжнародних відносин НАУ отримав великий відгук від 

студентів і кількість тез відповідно, упорядкування їх було однією з основних 

завдань. Тому факультет мав потребу в проектуванні збірника матеріалів науково-

практичної конференції «Сучасні міжнародні відносини актуальні проблеми теорії і 

практики-2021». 

Мета кваліфікаційної роботи: спроектувати електронний збірник матеріалів  

конференції. 

Завдання кваліфікаційної роботи: 

1) визначити видо-типологічні характеристики збірника; 

2) дослідити етапи оформлення електронного збірника; 

3) здійснити аналіз сучасного програмного забезпечення верстки та 

макетування; 

4) створити макет електронний збірник матеріалів  конференції; 

5) створити веб-ресурс електронного видання. 

Об’єкт дослідження – періодичні видання. 

Предмет дослідження – структурні складові макету електронного збірника 

матеріалів конференції. 
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Методи дослідження. Теоретичні загальнонаукові: аналіз наукової 

літератури для визначення видо-типологічних характеристик електронного збірника; 

метод структурного аналізу для дослідження етапів оформлення електронного 

збірника матеріалів конференції; порівняльний аналіз для обґрунтування вибору 

сучасного програмного забезпечення; специфічні наукові: метод проектування для 

розробки концептуальної моделі електронного збірника; макетування для розробки 

макету видання. 

Наукова новизна кваліфікаційної роботи: 

−  вперше спроектовано електронний збірник та створено веб-ресурс 

електронного видання; 

−  уточнено видо-типологічні характеристики та етапи оформлення 

електронного збірника; 

−  удосконалено методи проектування та макетування електронного збірника 

матеріалів конференції. 

Практична значимість. Видання було розроблено на замовлення Факультету 

міжнародних відносин Національного авіаційного університету (Довідка про 

практичне впровадження № 15/274 від 29.00.2021 р.). 

Результати дослідження можуть бути використані для подальшого 

проектування періодичних видань (збірників). Результати дипломної роботи 

рекомендовано використовувати як допоміжний матеріал у діяльності Факультету 

міжнародних відносин; для педагогів – при розробці методичних посібників та для 

учених – для наукових досліджень. А також для викладачів університетів 

спеціальності «Видавничо-поліграфічна справа» для підготовки практичних занять, 

розробленні методичних посібників і рекомендацій та студентів (очної та заочної 

форми) для написання курсових робіт. 

Апробація отриманих результатів. Основні положення дослідження 

викладалися на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні міжнародні 

відносини: актуальні проблеми теорії і практики» (м. Київ, НАУ, 2021 р.). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБІРНИКА 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

1.1. Видо-типологічні характеристики електронного збірника 

 

Класифікація видань, їх основні види формуються за допомогою документу 

«Національний стандарт України ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види, терміни та 

визначення». Cтандарт уособлює в собі всю видавничу продукцію в Україні. Це 

необхідно для упорядкування видавничої справи, її розвитку та стандартизації. 

Виданням називають документи після редакційно-видавничої роботи над ними. 

Основним завданням є поширення інформації, яка знаходиться у виданнях 

відповідно.  

В зв’язку з розвитком технологій, електронні видання (рис. 1.1) займають 

великий відсоток від усього числа видань. Електронні видання оформлюють таким 

же чином як і друковані.  

 

 
 

Рис. 1.1. Порівняння електронного і друкованого видання 
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Згідно ДСТУ 3017-95 розділяють основні види видань за обсягом тексту [1]: 

−  моновидання (містить лише один твір); 

−  збірник (містить кілька творів). 

Також можливий поділ за періодичністю видання: 

−  неперіодичне – виходить один раз; 

−  серіальне – виходить протягом проміжків часу і видання мають спільну тему; 

−  періодичне – має чітко сформовані проміжки часу виходу, зміст випусків не 

повторюється, має чітку структуру; 

−  продовжуване – кожен новий випуск доповнює попередній. 

Поділ за локацією випуску: 

−  місцеві; 

−  регіональні; 

−  загальнодержавні; 

−  закордонні. 

Варто зазначити, що електронним виданням називають твір, який пройшов 

редакційно-видавничу обробку і поширюється веб-порталами або електронними 

носіями. 

Електронне видання може не мати друкованого аналогу, або воно може бути 

електронним аналогом друкованого видання, яке зазвичай повторює його технічний 

дизайн. 

У своїй роботі І. Антоненко та О. Баркова називають електронне видання як 

закінчена електронна публікація, що містить електронний примірник або групу 

примірників, які є незалежними (тобто можуть використовуватись незалежно від 

виробника, у тому числі через телекомунікаційні мережі), пройшли редакційну та 

виробничу обробку та мають вихідну інформацію для тривалого зберігання, 

розповсюдження у незміненому вигляді, всі копії якої відповідають оригіналу [2].  

В. Вул розрізняє електронні публікації за частотою, обсягом споживання, 

метою, способом і форматом поширення [3]. Саме він описує електронне видання як 

видання, яке може існувати у різних форматах (наприклад, HTML, PDF, Flash). 
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У своїй роботі вчена Е. Могилевська класифікує електронні видання за 

принципом дії, типом клієнта, призначенням, характером аудиторії, охопленням, 

змістовною та тематичною спрямованістю, характером базової інформації, формою 

доступу до інформації [4]. Більше не доречно говорити про природу базової 

інформації в епоху мультимедіа та охоплення області, якою є слово «глобальне» в 

Інтернеті [5]. 

В даний час, окрім нинішньої різноманітності електронних публікацій, 

недоцільно розділяти їх за основними сортовими ознаками. Тому вчені 

використовують емпіричний метод дослідження, за яким слідує О. Коцарев, який 

розрізняє онлайн-ЗМІ, корпоративні сайти, особисті сторінки, рекламні сайти, 

інтернет-магазини, довідкові сайти, інтернет-спільноти, портали [6]. Звернемо увагу, 

що автор розглядає лише веб-сторінки. 

Л. Городенко дає власну класифікацію електронних видань: соціальні мережі, 

інтернет-ЗМІ, інформаційно-пошукові ресурси, розважальні ресурси, комунікаційні 

технології [7]. 

Класифікація електронних публікацій. 

За характером викладу основної інформації: 

−  текстове видання (рис. 1.2) – складається переважно з літер, що може містити 

ілюстрації, таблиці, малюнки тощо; 

−  художнє видання (рис. 1.3) – складається з графічного змісту, що може 

містити текстовий опис; 

−  звукове видання (рис. 1.4) – складається з інформації у вигляді музики та 

звуків; 

−  програмний продукт (рис. 1.5) – представлений у вигляді коду; 

−  мультимедійне видання (рис. 1.6) – містить усю вищевказану інформацію, що 

стосується загальної теми. 
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Рис. 1.2. Приклад текстового видання 

 

 
 

Рис. 1.3. Приклад електронного художнього видання 
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Рис. 1.4. Приклад звукового видання 

 

 
 

Рис. 1.5. Приклад програмного продукту 
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Рис. 1.6. Мультимедійне електронне видання 

 

По призначенню: 

−  офіційний – публікується від імені держави, громадських установ, 

організацій; 

−  науковий – містить інформацію про науково-теоретичні та/або 

експериментальні дослідження; 

−  науково-популярне – власне наукове видання, що виходить у доступній для 

середнього читача формі; 

−  виробничо-практична містить спеціальну інформацію для співробітників, 

керівників, установ; 

−  електронно-науковий містить електронну – наукову інформацію, 

представлену у зручному для розуміння форматі (наприклад: дитячий підручник); 

−  соціально-політичний – може включати агітацію, пропаганду, інформацію на 

політичну чи соціальну тему; 

−  довідкове електронне – містить коротку наукову та прикладну інформацію у 

порядку швидкого пошуку та не призначене для постійного читання; 

−  дозвільне електронне – електронне видання, яке охоплює теми дозвілля: 

творчість, культура, ігри (комп’ютерні); 

−  рекламне  – є свого роду рекламою для послух, інтернет-магазинів, товарів; 
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−  літературно-мистецьке – містить опис культурних заходів, інформацію про 

мистецтво, літературу, музику, театру, балету, цирку, кіно тощо. 

За технологією поширення та використання електронних публікацій їх можна 

розділити на: 

−  місцеве електронне видання – електронне видання для локалізованого 

застосовування, випущене у певній кількості ідентичних екземплярів на мобільному 

електронному носії; 

−  електронне онлайн-видання – електронне видання, доступне необмеженій 

кількості користувачів через мережу Інтернет; 

−  електронне поширення комбінованого розповсюдження – поєднання 

місцевого та електронного поширення. 

За характером взаємодії з користувачем: 

−  детермінована (не інтерактивне) (рис. 1.7) – користувач не може змінити 

параметри публікації, які задав видавець; 

−  недетерміноване (інтерактивне) (рис. 1.8) – користувач може впливати на 

параметри електронного видання, або параметри вже вилаштувані відповідно до 

юзера. 

 

 
 

Рис. 1.7. Газета як неінтерактивне видання 
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Рис. 1.8. Дитяче інтерактивне видання 

 

За частотою електронної публікації можуть бути: 

−  неперіодичне електронне видання – разове електронне видання, яке не буде 

перевидаватись, доповнюватись тощо; 

−  періодичне – видання, яке випускається з певним інтервалом часу, має 

однакову назву, номер та дату але різне змістове наповнення; 

−  безперервне електронне видання – електронне видання з невизначеним 

терміном дії, що з'являється через годинні інтервали у вигляді набору 

пронумерованих та/або датованих номерів із загальною назвою, що не повторюються 

за змістом; 

−  електронне видання, що оновлюється –  видання, яке має постійні 

виправлення, доповнення через деякі проміжки часу. Нове видання має оновлену 

інформацію попереднього. 

Періодичні видання – періодичні (зазвичай друковані) серіали із заздалегідь 

визначеним фіксованим числом років, пронумеровані або датовані, однаково 

оформлені випуски, що не повторюються. 

Види періодичних видань 

Залежно від місця видачі та розповсюдження: 

1) Місцеві – в локації області, міста, одного чи кількох районів, підприємств, 

установ, фермерських господарств чи навчальних закладів; 
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2) Обласні; 

3) Офіційні публікації; 

4) Національний (національний); 

5) Зарубіжні журнали. 

Електронне видання – версія видання, яке зберігається в електронному вигляді 

та представлене на екрані. Це поняття застосовується до творів, представлених у 

цифровому вигляді. 

 В англомовних країнах, окрім терміна «електронне видання», термін 

«електронний текст» також використовується для позначення цифрових версій 

видань, які базуються на відкритих текстових файлах, що використовують відкриті 

формати. Електронними текстами, наприклад, можуть називатися навчальні 

посібники, які окрім тексту містять малюнки, зразкові дані, вправи, спеціально 

написані коментарі та відповіді на можливі питання, а також гіпертекст (паралельні 

місця, виноски тощо). 

Електронні видання можуть розповсюджуватися у різних форматах файлів, 

включаючи: 

−  простий текст; 

−  з текстовим оформленням – HTML; 

−  електронні видання у відкритому форматі: Електронні публікації (.epub), 

(OPF FlipBook), OpenDocument, SGML, XML, FictionBook (.fb2), TeX, PDF, Microsoft 

HTML Help (.chm), eReader. ), PostScript (.ps, .eps), ExeBook, Mobipocket (.prc, .mobi) і 

т.д.; 

−  растрова графіка – TIFF, JPEG, DjVu та ін.; 

−  мультимедійні видання – SWF, EXE, аудіокниги тощо; 

Видання у форматі мідлета java для мобільних пристроїв, таких як мобільні 

телефони сумісні з java (J2ME), КПК. 

Видання у вигляді додатків для конкретної операційної системи, які включають 

спеціальний переглядач на додаток до вмісту книги. Зазвичай вони включають 

інструменти, що запобігають копіюванню та перегляду вмісту книги окремо від 

оболонки. 



 

 20 

Деякі формати файлів (OpenDocument, FictionBook, PostScript, PDF, MS Word 

DOC тощо) можуть містити растрові або векторні зображення на додаток до тексту. 

Крім тексту, файли в сучасних електронних мультимедійних виданнях містять 

кілька каналів сприйняття: аудіо-музичний, візуально-динамічний (фотографії та 

галереї) та інтерактивно-мислений. 

Порівнюючи електронні видання з традиційними паперовими, можна виділити 

їх переваги: 

−  компактність та портативність (можливість зберігати десятки та сотні тисяч 

електронних, оптичних та ін. видань); 

−  можливість повнотекстового пошуку (якщо ви дізнаєтесь чи набираєте текст 

видання);  

−  зручне читання швидких та простих змін у темі дизайну: шрифт, розмір та 

колір шрифту, а також колір та текстуру фону;  

−  можливість слухати (читалка, аудіокнига) текст видання;  

−  можливість читати видання в умовах поганого освітлення (на пристроях з 

підсвічуванням);  

−  низькі витрати на поширення (часто безкоштовне розповсюдження як 

відправнику, так і одержувачу);  

−  багато електронних видань безкоштовні для читача; 

−  негайне отримання видання (для отримання паперового необхідно прибути 

до магазину чи дочекатися доставки); 

−  набагато більш короткий час публікації порівняно з паперовими виданнями 

(порівняно з одним тижнем для електронного видання та шести місяців для 

паперового); 

−  екологічно чисті – не споживають деревину. 

Недоліки електронних книг: 

−  відсутність естетичної складової, вираженої в матеріальному носії та 

елементах дизайну; 

−  залежність від електронних пристроїв; 
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−  можлива несумісність з новим обладнанням або програмним забезпеченням 

(щоб уникнути цього використовуються прості або стандартні відкриті формати); 

−  екран деяких пристроїв швидко втомлює око. При використанні паперу та 

електронних видань, в яких використовується технологія електронного чорнила, око 

одержує світло, відбите від поверхні, а при читанні з монітора – світло від екрана, що 

покриває більшу частину спектра. Людське око еволюційно не пристосувалося до 

такого ефекту; 

−  дозвіл екрану і контрастність більшості сучасних пристроїв такі, що «якість 

зображення» на них все ж таки трохи гірше, ніж у паперових; 

−  час роботи портативного пристрою обмежений ємністю акумулятора; 

−  є значні незручності при перекладі паперових видань з великою кількістю 

ілюстрацій у такий формат (наприклад, витвори мистецтва, фотоальбоми, карткові 

колекції тощо). 

За розповсюдження електронних видань вони іноді підпадають під дію 

користувальницької угоди та DRM, що робить її навіть менш зручною для читача, ніж 

паперовий: наприклад, заборонити видачу в тимчасове користування, прив'язати до 

пристрою (або вказати, які видання можна читати з цього пристрою) руйнує 

анонімність під час покупок і захищає конфіденційність під час читання. 

Збірник (рис. 1.9) – публікація, у якій зібрано видання групи авторів чи 

співавторів або різних авторів (альманах, антологія). 

Назва збірника формується автором, укладачем або видавцем. Можуть бути 

збірники без загального імені (назва такого збірника перераховує назви творів у 

ньому або імена авторів та пов'язані з ним заголовки. Якщо у збірнику присутня 

велика кількість робіт, йому пропонується дати назву зі спільною темою. 

Збірник може бути періодичним. (у більшості випадків) або продовжуваним. 

Наприклад, репертуарні збірники чи наукові збірники видаються періодично. 
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Рис. 1.9. Приклад збірника 

 

ГОСТ 7.4-95 вимагає, щоб у збірнику не було плутанини із загальноприйнятою 

назвою або його оборот не надав інформацію про авторів включених до нього творів, 

запропонувавши розмістити їх за ГОСТ 7.5-88, тобто. у змісті. Однак, враховуючи, 

що стандарт дає видавцеві право включати будь-яку іншу інформацію, що стосується 

публікації, це стосується лише моно-видань на додаток до імен авторів над 

заголовком. 

 

 

1.2. Особливості матеріальної структури електронного збірника 

 

Титульний екран – екран одного з перших електронних видань (або спеціальних 

системних екранів), який містить висновок видання. 

Основні елементи вихідних даних електронного видання: 

−  інформація заголовка; 
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−  відомості про серіал та організацію, яка сформувала видання; 

−  відомості про автора або декілька авторів; 

−  ім'я; 

−  підзаголовок залежить від типу електронної публікації: інформація, що 

пояснює або доповнює назву; вид публікації за характером інформації – згідно з 

ДСТУ 3017; періодичність; кількість томів багатотомного видання; порядковий 

номер тому; дата видання або оновлення файлу; 

−  вихідні дані; 

−  остаточні дані включають таку інформацію, залежно від типу електронної 

публікації: типи та кількість електронних носіїв та повнота електронного видання; 

обсяг даних у мегабайтах (МБ); тривалість аудіо та відео роликів у хвилинах; тираж; 

назва видавця, зареєстрований офіс та адреса електронної пошти, телефон (факс) та 

редакція (у журналах та періодичних виданнях); найменування (ім'я), зареєстрований 

офіс та адресу електронної пошти, телефон (факс) виробника електронного видання; 

серія, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію видавця та виробника 

електронного видання у державному реєстрі видавничої діяльності (у 

неперіодичному електронному виданні); 

−  класифікаційні індекси (УДК, ББК) та знак авторського права; 

−  вид видання за призначенням згідно з ДСТУ 3017 [9]; 

−  міжнародні стандартні номери: міжнародний стандартний номер книги – 

ISBN, міжнародний стандартний номер музичних видань – ISMN, міжнародний 

стандартний номер серіалів – ISSN; 

−  бібліографічний опис – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 [10] та ДСТУ ГОСТ 7.80 [11]; 

−  інструкція ДСТУ ГОСТ 7.9 [12]; 

−  знак захисту авторських прав (©). 

Приклад правил (додатків до рукопису) подачі тез до наукового збірника: 

1) Необхідний супровідний лист від автора, у разі колективної роботи – від 

відповідального представника. Супровідний лист можна надіслати у паперовому та 

електронному вигляді на адресу електронної пошти збірки. У супровідному листі має 
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бути зазначена назва області, для якої подано статтю (наприклад, 051 «Видавництво 

і поліграфія»). 

2) Відомості про авторів. Інформація про авторів має бути подана двома 

мовами: державною та англійською. 

3) Рецензування рукопису публікації вченим, які мають вчений ступінь та 

досліджують область, в якій публікація представлена у збірнику, і має хоча б одну 

публікацію в публікаціях у збірнику за останні три роки.  

Якщо рукопис публікації не відповідає вимогам для реєстрації та публікації 

публікацій у збірнику наукових праць, публікація не буде прийнята. 

Приклад оформлення публікацій для збірника. 

Обсяг статті 7-15 сторінок. Формат А4 (мінімум 12 000 друкованих знаків та 

максимум 30 000 друкованих знаків з пробілами, без урахування посилань та 

коментарів). Мова статей – українська та англійська. Видання має містити такі 

структурні елементи: 

−  УДК; 

−  дані про автора (-ів) – прізвище та ініціали, ідентифікатор ORCID наукового 

ступеня (у разі збірної статті – автори у списку перераховані в алфавітному порядку); 

−  основне місце роботи автора (авторів); 

−  назва статті; 

−  коментар не менше 1800 знаків (мовою статті); 

−  ключові слова (мовою статті); 

−  запровадження, у якому викладається постановка проблеми, актуальність 

обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мета та завдання роботи; 

−  виклад основного матеріалу дослідження та отриманих результатів; 

−  висновки, що узагальнюють роботу та можливості подальших досліджень у 

цій галузі; 

−  список посилань; 

−  назва публікації англійською мовою, якщо мова публікації українська, або 

українською, якщо мова публікації – англійська; 
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−  дані про автора (-ів) англійською мовою, якщо мова публікації українська або 

українська, якщо мова публікації англійська – прізвище та ім'я, науковий ступінь 

ORCIDID; 

−  коментар англійською мовою, якщо мова публікації українська, або 

українською мовою, якщо мова публікації англійська, довжиною не менше 1800 

знаків; 

−  ключові слова англійською, якщо мова публікації українська, або 

українською, якщо мова публікації англійська. 

Рукопис, який подається до збірника має відображати послідовну логіку опису 

результатів, описувати основну мету дослідження та резюмувати найбільш значущі 

результати. В анотаціях (рис. 1.10) мають бути зазначені структурні частини: 

українською мовою – вступ, питання, мета, матеріали та методи, результати, 

висновки; англійською мовою – введення, вирішення завдань, ціль, матеріали та 

методи, результати, висновки. 

 

 
 

Рис. 1.10. Приклад оформлення анотації 

 

Список використаної літератури має бути наведено наприкінці статті. 

Посилання нумеруються у порядку їх цитування у тексті статті. Посилання на 

неопубліковані та незакінчені роботи не допускаються. Дозволено посилання на 

книги (монографії, окремі розділи та ін.), статті у наукових журналах, матеріали 

конференцій, патенти та авторські свідоцтва, автореферати електронних дисертацій, 
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електронні джерела. Назви статей, монографій, збірок, робіт, рефератів, рефератів та 

препринтів мають бути надані повністю. Для статей обов'язково вказувати прізвища 

всіх співавторів (від одного до семи, якщо вісім і більше авторів – перерахувати 

перших шість авторів, поставити три точки (…) та вказати останнього автора), ім'я 

автора. автор. випуск, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки; для монографій 

– місце видання (повна назва міста), рік видання, загальна кількість сторінок. 

Список літератури (рис. 1.11) – джерела оригінальною мовою, оформлені 

відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302: 2015: 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016). 

Список літератури – це бібліографія, перекладена романтичним алфавітом 

англійською мовою і розроблена відповідно до міжнародного стилю наукових 

публікацій. Тобто, якщо назва джерела, на яке робиться посилання, написана 

англійською мовою (у тому числі, якщо є коментар англійською мовою), вона буде 

вказана англійською мовою в розділі «Посилання». Назви журналів (журналів) 

надаються офіційною латиницею за реєстраційним номером ISSN. 

 

 

 

Рис. 1.11. Приклад оформлення списку літератури 
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1.3. Етапи оформлення електронного збірника 

 

Початок оформлення макету починається з процесів створення сторінок книги, 

журналу, газети, компіляції формату, визначеного із заздалегідь складених основних 

та допоміжних текстів, таблиць, ілюстрацій, формул, декоративних елементів, нижніх 

колонтитулів тощо. Наприклад, перед публікацією книга проходить процес верстки, 

для журналу набираються рядки тексту, заголовків, ілюстрацій. 

Кроки з підготовки електронного збірника: 

−  автор (складання авторського оригіналу, авторська редакція); 

−  редакція (робота з редактором); 

−  дизайн (верстка видання, технічний дизайн); 

−  викладення (друк, якщо видання фізичне) (рис. 1.12). 

 

 

 

Рис. 1.12. Процес роботи над електронним виданням 

 

Процес макетування публікації, складається з трьох послідовних етапів: 

1) Розробки макету та розробка ідеї дизайну: народження та становлення ідеї; 

трансформація ідеї у дизайн-проект; перетворення проекту на дизайнерську модель – 
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верстку. Зображення та місце тексту у публікації обомувлюється ієрархічною 

структурою. 

2) Створення та етап редагування оригіналів дизайну: розроблено змістовні та 

графічні особливості зовнішнього та внутрішнього дизайну: пошук та підбір ескізів, 

ілюстрацій та фотографій; гармонійне поєднання зображень, текстів, їх класифікація 

та обробка, моделювання. Усі серії графів та зображень повинні поєднуватись, 

різнорідний фрагмент тексту та зображень утворюють нероздільне ціле, публікація 

має сприйматися цілісно. 

3) Складання та технічний етап: набір та верстка, підготовка розгорнутого 

матеріалу до етапу друку, остаточне розміщення текстових та графічних матеріалів, 

відповідність всіх елементів публікації чинним нормам та стандартам, перевірка 

комплекту, підготовка оригіналу макету. 

Усі рукописи публікацій, що надходять до редакції підлягають рецензування. 

Метою рецензування є підвищення якості наукових статей, що публікуються. 

Рукописи статей, що повністю відповідають вимогам оформлення друкуються. 

Якщо редакція має коментар до поданої статті, вона поверне рукопис автору для 

доопрацювання та виправлення. 

Типові причини відмови авторів від рецензування статті: 

−  надання матеріалів авторами без посилання на їхнє джерело; 

−  виникла проблема з автентичністю тексту статті під час використання 

санкціонованої страйкової програми; 

−  стаття вже публікувалася в інших виданнях (включаючи електронні видання 

та Інтернет); 

−  оформлення рукопису статті відповідає вимогам оформлення статті; 

−  неузгодженість посилань у тексті, викладеному у списку використаних 

джерел; 

−  недостатня кількість посилань на джерела, опубліковані протягом останніх 

десяти років; 

−  відсутній або неповний компонент метаданих/контактних даних/поштової 

адреси; 



 

 29 

−  відсутність УДК; 

−  недостатні коментарі. 

Процес рецензування анонімний як рецензента, так і для авторів. 

У своїй критиці рецензент відповідає на такі питання: 

1) Чи відповідає тематика пропонованої статті профілю публікації? 

2) Чи представлені матеріали новими та оригінальними? 

3) Чи є у статті розв'язання наукової проблеми? 

4) Чи достатньо представлених розрахунків розуміння представленого 

рішення? 

5) Чи дана у статті кількісна оцінка описаного рішення? 

6) Чи достатньо ілюстративного матеріалу для розуміння представленого 

рішення? 

7) Чи підтверджуються отримані автором результати експериментальними 

даними чи відомими результатами інших авторів? 

8) Чи зрозуміло вказаний матеріал (якість перекладу)? 

9) Чи достатньо інформативний коментар до статті? 

10) Чи актуальним є список використаних у статті джерел? 

При необхідності додається список виправлень та доповнень, які автор має 

внести до статті. 

Стаття буде прийнята, якщо обидва рецензенти ухвалять позитивне рішення 

щодо можливості публікації статті у поданому вигляді. 

Автор (авторський колектив) несе повну відповідальність за новизну та 

достовірність результатів наукових досліджень, у тому числі за дотримання таких 

вимог: 

−  автори повинні надати результати своїх досліджень у ясній, доступній формі; 

−  автори повинні чітко вказати методи дослідження, уникаючи двозначності, 

щоб перевірити та підтвердити результати; 

−  автори повинні відповідати вимогам до публікацій: дослідження має бути 

оригінальним, не опублікованим в іншому науковому журналі, вільним від плагіату; 

−  автори несуть колективну відповідальність за представлені та опубліковані 
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роботи; 

−  автор зобов'язаний повідомити редакцію, якщо він виявить помилки чи 

неточності у своїй роботі; 

−  неприпустимі матеріали, спрямовані на розпалювання ненависті між 

релігіями, расами та національностями; 

−  дискримінація у будь-якій формі неприпустима. 

Приклад загальних вимог до оформлення робіт: 

Навчально-методичне видання має бути машинописним або надрукованим на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з дворядковим 

інтервалом не більше тридцяти рядків. Текст повинен бути надрукований з 

наступними полями: ліве не менше 20 мм, праве не менше 10 мм, верхнє не менше 20 

мм, нижнє не менше 20 мм. Друкований шрифт повинен бути чітким, стрічка повинна 

бути чорною, середньої товщини, а текст повинен мати таку щільність. Заголовки 

посібнику: «ЗМІСТ» (рис. 1.13), «СПИСОК СКОРОЧЕНЬ» (рис. 1.13), «ВСТУП» 

(рис. 1.14), «РОЗДІЛ» (рис. 1.15), «ВИСНОВКИ» (рис. 1.16),  «ВИКОРИСТАНА 

ЛІТЕРАТУРА» (рис. 1.17) великими літерами надрукована симетрично в тексті. 

Заголовки підрозділів друкуються дрібнішими літерами в міру відступу. У тексті 

відстань між заголовками (крім заголовка абзацу) має становити 3-4 інтервали. 

 

 
 

Рис. 1.13. Приклад оформлення змісту 
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Рис. 1.14. Приклад оформлення списку скорочень 

 

 
 

Рис. 1.15. Приклад оформлення вступу 
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Рис. 1.16. Приклад оформлення розділу 

 

   

 

Рис. 1.17. Приклад оформлення висновку 
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Рис. 1.18. Приклад оформлення списку використаних джерел 

 

Алгоритм складення статті для збірнику: 

1) Визначити  тему та основну ідею. 

2) Розділити текст на логічну та смислову частини. 

3) Після вибору назви кожної частини скласти план тексту. 

4) Задати питання «Про що ця частина» для кожної логіко-смислової частини 

тексту. 

5) Знайти відповідь у тексті, коротко описати її своїми словами чи словами 

автора (це буде дисертація). 

6) Дисертацію буде доповнено конкретними матеріалами, фактами та цитатами 

з тексту. 

7) Під час підготовки плану, дисертації чи синопсису необхідно вказати ім'я 

автора, повну назву публікації, рік, видавця та назву журналу чи газети, в яких 

публікується цей матеріал. 

8) Виділити розділи, абзаци. 
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9) Бажано створювати інтервал після кожного завершеного розділу (для нових 

нотаток). 

10) Основні тези, ідеї бажано виділити різними кольорами, підкресленням, 

іконками тощо. 

 

 

Висновки до розділу 

 

Видо-типологічні характеристики електронного збірника описані у роботах 

таких науковців: І. Антоненко та О. Баркова, В. Вул, Е. Могилевська, О. Коцарев, 

Л. Городенко. Характеристика електронного збірника формується за такими 

критеріями: за характером викладу, по призначенню (використання), за технологією 

поширення та використання електронних публікацій, за частотою електронної 

публікації. 

Матеріальна структура електронного збірника: титульний екран, зміст, вихідні 

дані. Розглянуто приклад правил (додатків до рукопису) подачі тез до наукового 

збірника та визначено структурні частини: вступ, питання, мета, матеріали та методи, 

результати, висновки, список літератури (бібліографія, викладена у порядку 

цитування її у тезі). 

Основні етапи оформлення електронного зібрника: автор (складання 

авторського оригіналу, авторська редакція); редакція (робота з редактором); дизайн 

(верстка видання, технічний дизайн); викладення в мережу або на електронний носій 

(друк, якщо видання фізичне). 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ 

 

 

2.1. Сучасне програмне забезпечення верстки та макетування 

 

Верстка – процес складання текстових та графічних матеріалів, необхідних для 

публікації у друкованому чи електронному вигляді. Отже, верстка складається не 

тільки з набору тексту. Верстальник отримує вже набраний перекладачем текст та 

графіку, створену дизайнерами. Його завдання – розмістити матеріал на сторінці. У 

деяких випадках робота творця макета полягає в розробці макета, в інших випадках 

це робить дизайнер, і верстальнику потрібно лише розмістити матеріал. 

Отже, макет видання – компонування, приведення до спільного приємного 

вигляду текстової, графічної інформації. Одним із перших елементів, що визначають 

зовнішній вигляд макета, є формат. Найвідомішими форматами користування є A5, 

A4 та A3. 

Види макетів за моделлю: 

−  журнали (рис. 2.1), газети (рис. 2.2); 

−  книги (рис. 2.3). 

За типом публікації: 

−  книга та журнал; 

−  газета; 

−  випадкова (невеликі незалежні видання, квитки, принти, плакати, рекламні 

модулі) (рис. 2.4). 

По розміщенні відносно центру сторінки: 

−  вертикальний; 

−  по горизонталі; 

−  синергетичний; 

−  асиметричний. 
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Рис. 2.1. Приклад електронного журналу 

 

 

 

Рис. 2.2. Приклад електронної газети 



 

 37 

 
 

Рис. 2.3. Приклад електронної книги 

 

 

 

Рис. 2.4. Приклад електронного плакату 
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Комп'ютерний набір тексту – створення макету за допомогою персонального 

ПК (персонального комп’ютера) та ПЗ (програмного забезпечення) для друку. 

Веб-дизайнери часто думають про процес макетування, приділяючи особливу 

увагу технічним питанням, таким як каркаси, код та керування контентом. Але 

чудовий дизайн – це не те, як ви інтегруєте кнопки соціальних мереж або навіть гарні 

візуальні ефекти. Хороший дизайн насправді пов'язаний із процесом створення веб-

сайту, який узгоджується із загальною стратегією. 

Добре продумані сайти пропонують набагато більше, ніж просто естетику. 

Вони приваблюють відвідувачів та допомагають людям зрозуміти продукт, компанію 

та брендинг за допомогою різних індикаторів, включаючи візуальні ефекти, текст та 

взаємодію. Це означає, що кожен елемент сайту повинен працювати для досягнення 

певної мети. За допомогою цілісного процесу веб-дизайну, що враховує як форму, і 

функцію можна досягти гармонійного синтезу елементів. 

Створення веб-сайту потребує 7 кроків: 

1) Визначення мети: робота з клієнтом, щоб визначити, які цілі має виконувати 

новий веб-сайт. Тобто, якою є його мета. 

2) Визначення обсягу: як тільки визначені головні цілі сайту, можна визначити 

обсяг проекту. Тобто, які веб-сторінки та функції потрібні сайту для досягнення мети 

та терміни їх створення. 

3) Створення карти сайту та каркасу: чітко визначивши область дії, починають 

створювати карту сайту, визначаючи, як контент та функції (які вже визначені у 

визначенні області) будуть взаємопов'язані. 

4) Створення контенту: тепер починають створювати контент для окремих 

сторінок, завжди маючи на увазі пошукову оптимізацію (SEO), щоб сторінки були 

зосереджені на одній темі. Життєво важливо, щоб використовувався реальний 

контент для роботи на наступному етапі. 

5) Візуальні елементи: Маючи архітектуру сайту та певний контент, 

розпочинають роботу над візуальним брендом. Залежно від клієнта це може бути 

чітко визначено, але також можна визначати візуальний стиль з нуля. У цьому можуть 

допомогти такі інструменти, як мудборди та колажі елементів. 
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6) Тестування: перевірка готових сторінок в роботі. Тестування є поєднанням 

ручного перегляду сайту на різних пристроях з автоматичними пошуковими 

роботами, щоб виявляти проблеми взаємодії користувача з готовим інтерфейсом. 

7) Запуск: відбувається після тестування та виправлення помилок. 

Визначення мети. 

Початковий етап – це розуміння того, як можна допомогти своєму клієнту. 

На цьому початковому етапі дизайнер повинен визначити кінцеву мету дизайну 

веб-сайту, зазвичай, у тісній співпраці з клієнтом або іншими зацікавленими 

сторонами. Питання, які потрібно вивчити та відповісти на цьому етапі процесу 

дизайну та розробки веб-сайту, включають: 

−  Для кого призначено сайт? 

−  Що вони там очікують знайти чи чим зайнятися? 

−  Основна мета цього веб-сайту – інформувати, продавати (електронна 

торгівля, кому завгодно)? 

−  Чи повинен веб-сайт чітко висловлювати основну ідею бренду, чи він є 

частиною ширшої стратегії брендингу зі своєю унікальною спрямованістю? 

−  Які сайти-конкуренти існують, якщо такі є, і чим цей сайт має 

надихати/відрізнятися від цих конкурентів? 

Це найважливіша частина будь-якого процесу веб-розробки. Якщо в короткому 

викладі немає чітких відповідей на ці запитання, то весь проект може піти в невірному 

напрямку. 

Може бути корисно записати одну або кілька чітко визначених цілей або 

стислий виклад очікуваних цілей з одного абзацу. Це допоможе встановити дизайн на 

правильний шлях. Переконатися, що дизайнер розумієте цільову аудиторію веб-сайту 

та має практичне уявлення про майбутній проект. 

Інструменти для етапу визначення цілі сайту: 

−  Персонажі аудиторії 

−  Творчий короткий 

−  Аналіз конкурентів 

−  Атрибути бренду 
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Визначення сфери охоплення. 

Одна з найпоширеніших і найскладніших проблем, з якими стикаються проекти 

веб-дизайну – це скорочення масштабів. Клієнт ставить перед собою одну мету, але 

вона поступово розширюється, розвивається або змінюється загалом у процесі 

проектування. 

Це не обов'язково є проблемою для дизайнерів, тому що часто може 

знадобитися більше роботи. Але якщо збільшені очікування не збігаються зі 

збільшенням бюджету, проект може швидко стати абсолютно нереалістичним. 

Інструменти для визначення області дії: 

−  контракт; 

−  діаграма Ганта (рис. 2.5) (або інша візуалізація тимчасової шкали). 

 

 

 

Рис. 2.5. Приклад діаграми Ганта 

 

Створення карти сайту та каркасу. 

Карта сайту забезпечує основу будь-якого добре продуманого веб-сайту. Вона 

допомагає веб-дизайнерам отримати чітке уявлення про інформаційну архітектуру 

веб-сайту та пояснює взаємозв'язок між різними сторінками та елементами контенту. 

Створення сайту без мапи сайту схоже на будівництво будинку без креслення. І це 

рідко буває добре. 
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Наступним кроком є пошук натхнення для дизайну та створення макета 

каркасу. Каркасні моделі є основою для зберігання елементів візуального дизайну та 

контенту сайту, а також можуть допомогти виявити потенційні проблеми та 

прогалини в карті сайту. 

Хоча каркас не містить будь-яких остаточних елементів дизайну, він дійсно 

служить орієнтиром для того, як буде виглядати сайт. Він також може бути джерелом 

натхнення для формування різних елементів. Деякі дизайнери використовують зручні 

інструменти, такі як Balsamiq (рис. 2.6) або Webflow (рис. 2.7) для створення своїх 

каркасів. 

 

 

 

Рис. 2.6. Програмне забезпечення Balsamiq  

 

 

 

Рис. 2.7. Програмне забезпечення Webflow 
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Інструменти для створення карти сайту та каркасу: 

−  ручка/олівець та папір; 

−  Balsamiq; 

−  мокапи; 

−  ескіз; 

−  Axure; 

−  Webflow; 

−  Slickplan; 

−  карти запису; 

−  Mindnode. 

Створення контенту. 

Коли справа доходить до контенту, SEO – це лише половина справи. Коли 

структура веб-сайту створена, ви можна почати з найважливішого аспекту сайту: 

письмового змісту. 

По-перше, контент залучає читачів і спонукає їх до дій, необхідних досягнення 

цілей сайту. На це впливає як сам зміст (написання), так і те, як воно представлено 

(друкарка та структурні елементи). Тьмяна, нежива і занадто довга проза рідко 

утримує увагу відвідувачів надовго. Короткий, швидкий та інтригуючий контент 

захоплює їх і змушує переходити на інші сторінки. Навіть якщо ваші сторінки 

потребують багато контенту - а часто вони й потрібні, - правильне «розбиття» цього 

контенту на короткі абзаци, доповнені візуальними елементами, може допомогти 

зберегти легкість і привабливість. 

Контент також збільшує видимість сайту для пошукових систем. Практика 

створення та покращення контенту для підвищення його рейтингу у пошуку відома 

як пошукова оптимізація або SEO. 

Правильні ключові слова та фрази мають важливе значення для успіху будь-

якого веб-сайту. Для цього використовують «Планувальник ключових слів Google» 

(рис. 2.8). Цей інструмент показує обсяг пошуку за потенційними ключовими 

словами і фразами, в ньому можна точно визначити, що люди шукають в Інтернеті. У 

той час, як пошукові системи стають все більш розумними, контент-стратегії повинні 
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бути такими ж. Google Trends (рис. 2.9) також зручний для визначення термінів, які 

люди дійсно використовують під час пошуку. 

 

 

 

Рис. 2.8. Планувальник ключових слів Google 

 

 

 

Рис. 2.9. Приклад роботи в Google Trends 
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Добре написаний, інформативний і багатий на ключові слова контент легше 

підбирається пошуковими системами, що допомагає полегшити пошук сайту. 

Відмінні інструменти для створення контенту: 

−  Google документи; 

−  Dropbox Paper (рис. 2.10); 

−  Quip (рис. 2.11); 

−  збір контенту; 

−  Webflow CMS (рис. 2.12) (система керування контентом); 

−  зручні інструменти SEO; 

−  планувальник ключових слів Google; 

−  Google Trends; 

−  SEO Spider (рис. 2.13) від Screaming Frog. 

 

 

 

Рис. 2.10. Приклад поставлених задач в Dropbox Paper 
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Рис. 2.11. Приклад роботи в ПЗ Quip 

 

 
 

Рис. 2.12. Інтерфейс програмного забезпечення Webflow CMS 
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Рис. 2.13. Інтерфейс SEO Spider 

 

Візуальні елементи. 

Ця частина процесу дизайну часто б визначатиметься існуючими елементами 

брендингу, вибором кольору та логотипами, як це передбачено клієнтом. Але це 

також етап процесу веб-дизайну, на якому хороший веб-дизайнер може справді 

проявити себе. 

В даний час зображення відіграють більш важливу роль у веб-дизайні, ніж будь-

коли раніше. Якісні зображення не лише надають веб-сайту професійного вигляду, 

але й передають повідомлення, зручні для мобільних пристроїв та допомагають 

зміцнити довіру. Візуальний контент, як відомо, збільшує кількість кліків, 

залученість та дохід. Більш того, люди хочуть бачити зображення на веб-сайті. 

Зображення не тільки роблять сторінку менш громіздкою і легкою для сприйняття, 

але також посилюють повідомлення в тексті і навіть можуть надсилати важливі 

повідомлення, навіть якщо людям не потрібно їх читати. 

Рекомендують використовувати професійного фотографа, щоб отримати 

правильні зображення. Також можна спробувати безкоштовні стокові фотографії, але 

треба мати на увазі, що масивні красиві зображення можуть серйозно уповільнити 
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роботу сайту. Щоб уникнути цього використовують Optimizilla, щоб стискати 

зображення без втрати якості, заощаджуючи час завантаження сторінки. Візуальний 

дизайн – це спосіб спілкування та звернення до користувачів сайту.  

Інструменти для візуальних елементів 

−  звичайні ПЗ (Sketch (рис. 2.14)), Illustrator (рис. 2.15), Photoshop і т. д.); 

−  мудборди, елементні колажі; 

−  посібники з візуального стилю. 

Тестування. 

Коли на сайті з'являться всі візуальні елементи та контент, починається 

тестування. На цьому етапі уважно тестують кожну сторінку, щоб переконатися, що 

всі посилання працюють і сайт правильно завантажується на всіх пристроях та в 

браузерах. Також переглядають мета-заголовки та описи сторінок. Навіть порядок 

слів у мета-заголовку може вплинути на продуктивність сторінки у пошуковій 

системі. 

 

 

 

Рис. 2.14. Програмне забезпечення Sketch 
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Рис. 2.15. Процес роботи в Illustrator 

 

Інструменти тестування веб-сайтів: 

−  W3C Link Checker (рис. 2.16); 

−  SEO-spider (рис. 2.17). 

 

 

 

Рис. 2.16. Програмне забеспечення W3C Link Checker 

 



 

 49 

 
 

Рис. 2.17. Робочий процес в додатку SEO-spider 

 

Запуск. 

Наступний етап – улюблена всіма частин процесу розробки веб-сайту: коли все 

ретельно протестовано і ви  учасники роботи задоволені сайтом, починається запуск. 

На цьому етапі, на жаль, не все йде бездоганно. Можливо, деякі елементи все ще 

потребують виправлення. Веб-дизайн – це плавний та безперервний процес, який 

потребує постійного обслуговування. Веб-дизайн – і дизайн у цілому – це пошук 

правильного балансу між формою та функцією. Потрібно використовувати правильні 

шрифти, кольори та дизайнерські мотиви. Але не менш важливо те, як люди 

переміщаються на сайт і сприймають його. Кваліфіковані дизайнери повинні добре 

розумітися на цій концепції та вміти створити сайт, який проходить по тонкому 

канату між ними. 

Ключовий момент, який слід пам'ятати про стадії запуску – це те, що робота ще 

далека від завершення. Переваги Інтернету в тому, що він ніколи не закінчується. 

Після запуску сайту можна постійно запускати власне тестування нового контенту та 

функцій, відстежувати аналітику та покращувати обмін повідомленнями. 
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2.2. Обґрунтування вибору програмного забезпечення для макетування 

збірника 

 

Оскільки сучасний ринок програмних забезпечень для макетування має 

великий вибір, розглянемо декілька з найпопулярніших. 

1) Microsoft Publisher (рис. 2.18). 

 

 

 

Рис. 2.18. Логотип програмного забезпечення Microsoft Publisher 

 

Сучасні програмні забезпечення мають багато варіацій. Наприклад, ПЗ 

Microsoft Publisher, який використовується для створення та публікацій. 

Microsoft Publisher розроблений спеціально для користувачів-верстальників, 

дизайнерів тощо. Програма має безліч розширених функцій настільної публікації, 

включаючи шаблони, керування макетом, сумісність з іншими ПЗ Microsoft, веб-друк 

та публікацію. Використання цих можливостей є значною підмогою підвищення 

ефективності. 

Можливості Microsoft Office Publisher: 

−  Форматування на рівні абзацу в Microsoft Office Word. 

−  Створення маркованих та нумерованих списків. 

−  Пошук, редагування тексту. 
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−  Почати роботу швидше зі зручним та багатофункціональним видавцем меню 

«Пуск». 

−  Використання нових розділів у робочому вікні «Нова публікація», можна 

почати з вибору типу публікації. 

−  Робоча панель «Параметри швидкої публікації», де можна обрати колірну 

схему, шрифти, параметри макета сторінки та елементи дизайну, а потім легко додати 

свій власний текст та зображення. 

Publisher включає ряд шаблонів налаштування (рис. 2.19), які допоможуть у 

розробці, і повний набір інструментів для настільних видавничих систем. Крім того, 

функція «Автоконвертувати» дозволяє користувачам конвертувати будь-яку 

публікацію для використання в Інтернеті. 

 

 

 

Рис. 2.19. Середовище програмного забезпечення Microsoft Publisher 
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2) Adobe FrameMaker. 

Adobe FrameMaker (рис. 2.20) – настільна видавнича система, яка базується на 

структурованій розмітці документів. 

 

 
 

Рис. 2.20. Логотип Adobe FrameMaker 

 

Переваги Adobe FrameMaker: 

−  можливо створювати інтелектуальний контент із використанням XML, DITA; 

−  обробка довгих документів зі складним стилем на основі шаблонів (рис. 2.21); 

−  переносити існуючий вміст із Word; 

−  створювати іммерсивний вміст за допомогою мультимедійних матеріалів; 

−  можливість співпрацювати онлайн з профільними експертами, отримати 

рецензування; 

−  можливість зробити свій контент доступним для світової аудиторії з 

підтримкою XLIFF; 

−  керувати контентом за допомогою провідних на ринку систем керування 

контентом (CMS); 

−  створювати найкращі у своєму класі PDF-файли WYSIWYG; 

−  публікувати з одного джерела у форматі PDF, адаптивному HTML5 та інших 

форматах для будь-якого екрану; 

−  автоматизувати процеси публікації швидше з Adobe FrameMaker Publishing 

Server. 



 

 53 

 
 

Рис. 2.21. Робоче середовище ПЗ Adobe FrameMaker 

 

За допомогою потужних можливостей Adobe FrameMaker можливо працювати 

над довгим та складним контентом продуктивніше. Створювати у XML або DITA з 

потужним та простим у використанні робочим простором. Створювати насичені, 

захоплюючі роботи, використовуючи онлайн-відео та неперевершену обробку 

зображень. Спільна робота за допомогою Online Review. Легко доставляти свій 

контент до глобальної аудиторії із новою підтримкою XLIFF. Публікувати для різних 

пристроїв з одного джерела як WYSIWYG PDF, адаптивного HTML5, EPUB, 

мобільного додатка і т.д. 

Інтелектуальне повторне використання контенту, підтримання узгодженості 

документів та багато іншого за рахунок переходу до структурованого авторингу у 

FrameMaker. Потужний робочий простір, розроблений для новачків та експертів, 

дозволяє створювати контент, що відповідає популярним галузевим стандартам, 

таким як DITA 1.3 та 1.2, LwDITA, стандарти Custom XML та S1000D. 

На відміну від більш відомих програм компанії Adobe, таких як Photoshop, 

Dreamweaver, Illustrator, програма Adobe Framemaker не така відома, хоча їй вже 

понад 25 років. Однак користі від неї не менші, просто вона більш спеціалізована. 
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Отже, програма Adobe Framemaker – це професійне видавниче рішення. Вона 

призначена для створення великих та складних документів, з використанням значної 

кількості ілюстрацій, прямих та перехресних посилань, різних шрифтів тощо. 

Зрозуміло, все це можна зробити і в Word, але тут і виявляється одна з ключових 

переваг Adobe Framemaker – при масштабуванні документа, зміні розмірів шрифтів, 

переміщенні з місця на місце зображень і посилань, документ залишиться таким, як 

нам потрібно. Тобто пропорції, співвідношення зображень і тексту, номери посилань 

– все відповідатиме нашим планам, а не попливе, як при спробі верстки в Word. 

Програма підтримує понад п'ятдесят видів різних форматів, в яких можна 

перезберегти документ, можна створювати проекти (книги) під різні платформи. Є 

велика кількість різних шаблонів та інструментів, в документі можна 

використовувати різні скрипти, полегшуючи собі роботу. Також з'явився 

повноцінний «drug and drop»: можна перетягувати картинки та текст з одного проекту 

до іншого. 

3) LaTeX. 

LaTeX (рис. 2.22) – якісна система набору, що включає функції, призначені для 

виробництва технічної та наукової документації. LaTeX є стандартом де-факто для 

передачі та публікації наукових документів. LaTeX доступна як безкоштовне 

програмне забезпечення, тобто немає ліцензійних зборів і т.д. При написанні 

видавець використовує простий текст, а не форматований текст, який можна знайти в 

текстових процесорах типу «Що бачиш, те й отримуєш», таких як Microsoft Word, 

LibreOffice Writer та Apple Pages. Автор використовує угоди про розмітку тегів для 

визначення загальної структури документа (наприклад, статті, книги та листи), для 

стилізації тексту по всьому документу (наприклад, жирним шрифтом та курсивом), а 

також для додавання цитат та перехресних посилань.  

 

 
 

Рис. 2.22. Логотип ПЗ LaTeX 
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LaTeX широко використовується (рис. 2.23) в академічних колах для передачі 

та публікації наукових документів у багатьох галузях, включаючи математику, 

інформатику, інженерію, фізику, хімію, економіку, лінгвістику, кількісну психологію, 

філософію та політологію. Він також відіграє важливу роль у підготовці та публікації 

книг та статей, що містять складні багатомовні матеріали, такі як санскрит та 

грецький. 

 

 
 

Рис. 2.23. Середовище LaTeX 

 

LaTeX можна використовувати як автономну систему підготовки документів, 

або як проміжний формат. Як і TeX, LaTeX починався як інструмент письма для 

математиків та комп'ютерних учених, але навіть з самого початку його розвитку він 

також використовувався вченими, яким потрібно було писати документи, що містять 

складні математичні вирази або нелатинські шрифти, такі як арабська, Деванагарі та 

китайська мова. 
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4) Scribus. 

Scribus (рис. 2.24) – це програма з відкритим кодом для комп'ютерного набору 

тексту (DTP). Scribus ще один ПЗ для набору та оформлення тексту. Можливості 

друку забезпечуються вбудованим драйвером PostScript, який повністю підтримує 

використання шрифтів 2 і 3, TrueType, Type 1 і OpenType. 

Програма верстки (рис. 2.25) доступна для Linux, FreeBSD, PC-BSD, NetBSD, 

OpenBSD, Solaris, OpenIndiana, Debian GNU / Hurd, Mac OS X, OS / 2 Warp 4, 

eComStation, Haiku та Windows. З моменту свого скромного початку навесні 2001 року 

Scribus перетворився на одну з провідних настільних додатків з відкритим вихідним 

кодом. Команда Scribus, підтримувана як професіоналами, так і новачками, за 

підтримки великої кількості ентузіастів, що постійно зростає. ПЗ є безкоштовним. 

 

 

 

Рис. 2.24. Логотип програмного забезпечення Scribus 

 

 
 

Рис. 2.25. Середовище програмного забезпечення Scribus 
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5) ShareLaTeX. 

ShareLaTeX (рис. 2.26) – онлайн-редактор, в якому можна працювати одночасно 

з кількох ПК або інших девайсів в реальному часі. ShareLaTeX має серверну програму, 

до якої можна отримати доступ через веб-браузер. ПЗ можна використовувати на 

офіційному веб-сайті, а також доступним у вигляді програмного забезпечення для 

роботи на персональному комп'ютері. 

 

 
 

Рис. 2.26. Логотип онлайн-редактора ShareLaTeX 

 

В ПЗ (рис. 2.27) є галерея шаблонів, де знаходиться тисячі шаблонів, тому 

почати роботу дуже легко, не залежно від виду роботи: журнальної статті, дисертаціх, 

резюме або ще щось. 

 

 
 

Рис. 2.27. Інтерфейс онлайн-редактора ShareLaTeX 
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Немає нічого складного в установці. ShareLaTeX поставляється з повним, 

готовим до роботи середовищем LaTeX, яке працює на наших серверах. 

Однакове налаштування LaTeX на всіх девайсах. Наприклад, працюючи з 

колегами та учнями в ShareLaTeX, користувач не зіткнеться з жодними 

невідповідностями версій або конфліктами пакетів. 

Онлайн-додаток підтримує майже всі функції LaTeX, включаючи вставку 

зображень, бібліографій, рівнянь та багато іншого. 

6) Adobe Reader.  

Adobe Acrobat Reader DC (рис. 2.28) – це безкоштовний світовий стандарт, який 

використовується для перегляду, друку та коментування документів у форматі PDF. 

Має підключення до Adobe Document Cloud, що значно полегшує роботу з 

використанням кількох ПК та мобільних пристроїв. Найкраща і найпопулярніша 

програма для перегляду PDF. 

 

 
 

Рис. 2.28. Логотип Adobe Acrobat Reader 

 

Є можливість переглядати (рис. 2.29), підписувати, працювати над PDF-

файлами та коментувати їх. З Adobe Acrobat Reader можна безкоштовно переглядати, 

підписувати, збирати та відстежувати відгуки, а також публікувати високоякісні PDF-

файли. Acrobat Pro DC дає можливість редагувати, експортувати та надсилати PDF-

файли для підписів. Також можна переглядати PDF-файли, коментувати їх та спільно 

працювати над ними. 
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Рис. 2.29. Середовище перегляду в Adobe Acrobat 

 

Також можна працювати з документами будь-де за допомогою мобільної 

програми Acrobat Reader. У ньому є всі інструменти, необхідні для перетворення, 

редагування та підписання PDF-файлів як в Інтернеті, так і в автономному режимі. 

Можна використовувати камеру свого пристрою, щоб зробити знімок документа, 

дошки або квитанції та зберегти їх у форматі PDF. 

7) QuarkXPress. 

Програмне забезпечення для дизайну контенту та цифрових публікацій. Quark 

(рис. 2.30) допоміг створити ринок професійного програмного забезпечення для 

настільних видавничих систем та продовжує вдосконалювати QuarkXPress для 

створення традиційного контенту та цифрових публікацій. Є вбудовані інструменти 

для покращення графіки та ілюстрацій та неруйнівного редагування фотографій. 

Можливо створювати плакати, брошури, адаптивні веб-сайти та блоги, електронні 

газети та журнали, електронні книги та багато іншого.  
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Рис. 2.30. Логотип програмного забезпечення QuarkXPress 

 

Можна виділяти та систематизувати об'єкти (рис. 2.31) на кількох шарах у 

документі. Переміщувати об'єкти назад або вперед за допомогою перетягування та 

виконувати ключові операції, такі як блокування/розблокування, 

приховування/відображення та множинний вибір з більшою легкістю. 

 

 

 

Рис. 2.31. Середовище програмного забезпечення QuarkXPress 
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Є можливість додавати інтерактивні елементи, такі як відео, слайд-шоу та 

анімацію, для експорту у форматі HTML. Імпортувати логотипи, значки та інші файли 

SVG у макети, як і будь-який інший формат зображення. 

 

 

2.3. Особливості проектування в програмному забезпеченні 

 

InDesign – це настільний видавничий додаток для створення листівок, брошур, 

журналів, газет та книг. Проекти, створені за допомогою InDesign (рис. 2.32), можна 

публікувати як у цифровому, так і друкованому форматах. InDesign використовується 

графічними дизайнерами, художниками, видавцями та спеціалістами з маркетингу. 

Він розроблений та виготовлений Adobe Systems і доступний індивідуально або як 

частина Adobe Creative Cloud. InDesign раніше був доступний як частина Creative 

Suite. 

 

 
 

Рис. 2.32. Логотип десктопного додатку InDesign 

 

Adobe InDesign CC є частиною Creative Cloud, набору програм, що 

використовуються для дизайну, маркетингу та комунікацій у друку, відео та в 

Інтернеті. Adobe InDesign CC доступний для використання на комп'ютерах Mac OS 

(рис. 2.33) або Windows (рис. 2.34). CC означає, що програма є частиною Creative 

Cloud. 
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Рис. 2.33. ПЗ InDesign на Mac OS 

 

 
 

Рис. 2.34. ПЗ InDesign на Windows 

 

InDesign CC надає доступ до інших ресурсів Adobe. Багато з цих послуг InDesign 

CC включають додаткові платні послуги, в яких Adobe стягує додаткову плату, крім 

щомісячної ліцензії на програми CC. До них належить Adobe Stock, який за додаткову 
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плату надає доступ до зображень. Так само шрифти з Typekit доступні за додаткову 

плату, що перевищує вартість InDesign. 

У попередніх версіях програми використовувалося позначення CS, яке 

позначало Creative Suite. InDesign CC базується на передплаті та вимагає щомісячної 

або річної плати, в той час як InDesign CS був доступний у вигляді безстрокової 

ліцензії, яку можна було придбати та використовувати вічно за одноразову плату. 

Багато функцій, необхідних для роботи над проектами, є у версіях InDesign CC і CS. 

Хоча InDesign CS більше не підтримується Adobe Systems, його можна 

використовувати для багатьох проектів на комп'ютерах Mac OS та Windows. Хоча 

InDesign CC, можливо, не отримав значних оновлень порівняно з версіями набору для 

творчості, відповідні програми Adobe були оновлені. Користувачі, які підписалися на 

Creative Cloud для інших програм, можуть отримати доступ до InDesign CC у тому 

вигляді, в якому він увімкнений. InDesign CC зручно використовувати найновіші 

операційні системи Windows. 

Першу версію InDesign було випущено 31 серпня 1999 року. Програма почала 

розроблятися задовго до цього іншою компанією, відомою як Aldus, яка базувалася у 

Сіетлі та створювала програмне забезпечення для настільних видавничих систем. 

Компанія Aldus розробила одні з перших графічних та настільних видавничих 

програм, доступних для персональних комп'ютерів, на яких було запущено ранні 

версії операційних систем Windows та Mac. До них відносяться такі програми, як 

Superpaint та PageMaker. Перша версія PageMaker була випущена Aldus в липні 1985 

року і забезпечувала спрощений графічний інтерфейс, який відповідав інтерфейсу 

Macintosh з функцією «вказати і клацнути». В результаті PageMaker став популярним 

серед перших видавничих систем для настільних ПК. На піку популярності 1990 року 

на ринку з'явився PageMaker 4.0, який вважався просунутим для свого часу, хоча 

починав відчувати конкуренцію з боку Quark, Inc., невеликого стартапу з Денвера, 

який розробив програмне забезпечення для електронної публікації QuarkXPress. 

У 1994 році Adobe (рис. 2.35) купила Aldus і придбала більшість їх програм, 

найбільш помітним з яких був PageMaker. За роки до придбання Adobe – Aldus 

PageMaker втрачав значну частку ринку на користь QuarkXPress. У Quark було 
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набагато більше функцій, і врешті-решт він витіснив PageMaker з ринку професійних 

настільних видавничих систем. 

 

 
 

Рис. 2.35. Логотип компанії Adobe 

 

У 2000 році Adobe (рис. 2.36) випустила першу версію InDesign з наміром 

замінити PageMaker і запропонувати програму, більш конкурентоспроможну з 

QuarkXPress. З появою Mac OS X компанія Adobe також мала перевагу 

першопрохідника, запропонувавши InDesign як першу настільну видавничу 

програму, рідну для OS X, оскільки QuarkXPress в той час був доступний лише в 

ранніх версіях Mac OS. 

 

 
 

Рис. 2.36. Програмні забезпечення компанії Adobe 
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Врешті-решт Adobe об'єднала InDesign із Photoshop та Illustrator, а потім додала 

додаткові інструменти для створення Creative Suite. Оскільки багато дизайнерів вже 

використовували Photoshop та Illustrator, пропозиція InDesign у складі інших програм 

прискорила його впровадження. Протягом 10 років після запуску Adobe InDesign 

витіснив QuarkXPress як видатний інструмент для настільних видавничих систем. 

InDesign використовується для створення листівок, брошур, журналів, газет, 

плакатів, візиток, листівок, наклейок, коміксів та інших типів документів або 

візуальної комунікації. 

InDesign є галузевим стандартом для видавничого дизайну та використовується 

професіоналами в галузі графіки та маркетингу (рис. 2.37). Його можна 

використовувати разом з іншими програмами, що входять до складу Adobe Creative 

Cloud, включаючи Illustrator та Photoshop, або його можна використовувати окремо. 

Зображення та ілюстрації зазвичай не створюються в InDesign, скоріше макети з 

використанням тексту, зображень і малюнків, які часто створюються в інших 

програмах, збираються в макет за допомогою InDesign. 

 

 
 

Рис. 2.37. Створення нового документу в ПЗ InDesign 
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InDesign надає інструменти, необхідні для проектування сторінок та створення 

візуальних макетів, які можна використовувати як для друку, так і для цифрових 

носіїв. InDesign надає користувачам спрощений спосіб створення професійних 

сторінок, які можна публікувати та розповсюджувати у пресі або в Інтернеті. 

InDesign особливо корисний для документів, що містять кілька сторінок, 

макетів, що поєднують текст та зображення, а також документів, що містять значну 

кількість тексту. 

InDesign добре працює на комп'ютерах Mac і Windows. Між версіями InDesign 

для Mac та Windows немає істотних відмінностей. На комп'ютерах Mac і Windows 

InDesign, що однаково обладнані, однаково добре працює на обох платформах. 

Досвідчені користувачі можуть виявити розбіжності у мовах сценаріїв. 

Користувачі Mac будуть використовувати AppleScript для автоматизації 

повторюваних завдань, а користувачі Windows – Visual Basic Scripting, також відомий 

як VBScript. 

У системах Windows та Mac є невеликі відмінності у ключових командах, але 

загальна функціональність ідентична. Наприклад, користувачі, які воліють 

працювати зі своєю клавіатури, можуть натиснути клавішу Ctrl разом із клавішею P 

для друку, якщо працюють на комп'ютері з Windows, тоді як користувач Mac 

натискатиме клавішу Command разом із клавішею P для виконання того ж завдання. 

Проте вибір кращого комп'ютера для Creative Cloud, включаючи InDesign, 

залежить від швидкості процесора та розміру монітора, а не від операційної системи. 

Якщо потрібна незалежна перевірка досвіду та можливостей Adobe InDesign для 

роботи або проекту, Американський інститут графіки пропонує незалежний 

сертифікаційний іспит з InDesign. Оскільки Американський інститут графіки широко 

визнаний авторитетом у галузі цифрового дизайну, сертифікація InDesign надає 

облікові дані, що свідчать про володіння навичками InDesign. Цей іспит є тестом з 

кількома варіантами відповідей, який заповнюється онлайн. Іспит зазвичай займає від 

45 хвилин до однієї години. Сертифікаційний іспит InDesign перевіряє знайомство з 

інтерфейсом користувача InDesign, створення базових документів, основні 

можливості та функції, збереження та експорт проектів InDesign, а також розуміння 
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проблем робочого процесу. Немає необхідності брати перед складанням 

сертифікаційного іспиту InDesign. 

InDesign використовується графічними дизайнерами, а також фахівцями з 

маркетингу та комунікацій для створення листівок (рис. 2.38), брошур (рис. 2.39), 

журналів та іншого контенту. 

 

 
 

Рис. 2.38. Створення листівки в ПЗ InDesign 

 

 
 

Рис. 2.39. Створення бошури в ПЗ InDesign 
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InDesign був винайдений протягом кількох років командою Adobe Systems, до 

якої входили попередні співробітники Adobe, співробітники, які працювали в 

конкуруючій видавничій компанії Quark, яка займається розробкою програмного 

забезпечення, та кількох зовнішніх консультантів. InDesign створювався між 1998 та 

2000 роками. 

InDesign вперше вийшов у 2000 році. Про це було оголошено на видавничій 

конференції, і Adobe зосередила свої перші зусилля після запуску InDesign на 

просуванні InDesign серед великих агентств та дизайнерських фірм у Нью-Йорку. 

InDesign був створений командою менеджерів з продуктів та розробників 

програмного забезпечення з Adobe Systems. InDesign був винайдений тією ж 

командою, яка працювала із зовнішніми консультантами, щоб зрозуміти незадоволені 

потреби існуючих програм для публікації. InDesign був розроблений розробниками 

програмного забезпечення Adobe Systems, які працюють під керівництвом менеджерів 

продукту. InDesign розроблений Adobe Systems, розробником програмного 

забезпечення зі штаб-квартирою у Сан-Хосе, Каліфорнія. 

Файли InDesign кросплатформні. Файли InDesign можна відкривати на 

комп'ютері MacOS або Windows за допомогою програмного забезпечення InDesign, 

незалежно від платформи, яка використовується для створення файлів. 

Можливо використовати InDesign при створенні документів з багатою 

графікою та ретельно продуманими макетами, що поєднують текст та графіку. 

InDesign корисно використовувати для створення листівок, брошур, журналів, 

інформаційних бюлетенів та інших документів зі складним макетом, які виходять за 

межі стандартних інструментів обробки тексту. 

Типи файлів, які можна відкрити в InDesign: 

−  документ (indd) InDesign (рис. 2.40); 

−  бібліотека (indl) InDesign; 

−  indt –  шаблон InDesign; 

−  pmd – файл Adobe PageMaker; 

−  qxp – файл QuarkXPress. 
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Рис. 2.40. Документи, створені у додатку InDesign в форматі .indd 

 

Типи файлів InDesign, які можна зберегти за допомогою InDesign: 

−  документ (indd) InDesign; 

−  бібліотека (indl) InDesign; 

−  indt – шаблон InDesign. 

Типи файлів, які експортуються InDesign: 

−  xlf – Adobe Flash CS4 Pro (лише Flash CS4 Pro); 

−  txt – текст; 

−  indt (Adobe InDesign) текст із тегами; 

−  pdf  – формат документа, що переноситься; 

−  eps – інкапсульований PostScript; 

−  incx (InCopy CS3 Interchange); 

−  icml – тільки документ InCopy CS4; 

−  inx (InDesign CS3); 

−  idml – мова розмітки InDesign; 

−  jpg – формат JPEG; 
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−  RTF; 

−  swf – Flash (всі версії); 

−  txt – тільки для тексту; 

−  xml. 

Графічні та текстові файли, які можна імпортувати до InDesign: 

−  Формат файлу зображень із тегами tiff; 

−  GIF Формат обміну графічними даними; 

−  jpg, .jpeg Об'єднана група експертів з фотографії; 

−  bmp Bitmap; 

−  eps Інкапсульований PostScript; 

−  коліроподіл робочого столу .dcs; 

−  pict формат файлу зображення (Mac); 

−  wmf метафайл MS Windows; 

−  emf розширений метафайл MS Windows; 

−  pcx (PC Paintbrush) формат файлу; 

−  png портативна мережева графіка; 

−  sct Scitec CT; 

−  swf Flash; 

−  AI Adobe Illustrator; 

−  psd Adobe Photoshop; 

−  pdf Portable Document Format (CS3 та пізніші версії також підтримують 

багатосторінкові PDF-файли); 

−  документ .indd InDesign; 

−  txt текстові документи; 

−  doc, docx документ Microsoft Word; 

−  xls, xlsx документи Microsoft Excel; 

−  RTF у форматі RTF. 
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Висновки до розділу 

 

В ході роботи над другим розділом «Програмне забезпечення  процесу 

макетування» було розглянуто та наведено приклади сучасного програмного 

забезпечення комп’ютерної верстки, наприклад: QuarkXPress, Adobe InDesign, 

Scribus, Microsoft Publisher, Apple Pages та інші. Описано графічні редактори: Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. У якості робочого  визначення поняття 

«комп’ютерна верстка» у дипломному проєкті використовуємо визначення 

В. Родіонова: «Комп’ютерна верстка – поєднання персонального комп’ютера та 

спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії 

або на принтері» [13]. 

Обргунтувано вибір програмного забезпечення: InDesign – для роботи з 

текстом і верстки; Illustrator і Photoshop – для роботи з графікою та растровими 

зображеннями відповідно. Adobe InDesign включає в себе інноваційні інструменти 

створення типографіки і підвищення продуктивності для розробки професійних 

друкованих макетів і багатофункціональних інтерактивних документів. Adobe 

Illustrator – інструмент для векторного малювання і редагування художніх робіт, що 

допомагає створювати графічні проєкти у всіх стандартних форматах, а також надає 

функції друку і розміщення на веб-сайтах. Adobe Photoshop – багатофункціональний 

редактор для роботи з фото та відеофайлами (растрові зображення і кілька векторних 

інструментів).  

Досліджено основні функції, які провинні виконувати програмне забезпечення 

комп’ютерних видавничих систем – доступний та зрозумілий інтерфейс, необхідна 

кількість інструментів для роботи в даному середовищі, підтримка можливості 

імпортування текстових і графічних файлів з різних текстових і графічних 

програмних засобів. Описано особливості макетування в обраному ПЗ Adobe 

InDesign: інтеграція з програмами Photoshop, Illustrator, Acrobat DC Pro, InCopy й 

Flash Professional; можливість імпорту оригінальних файлів, створених у програмах 

Photoshop та Illustrator, підтримка файлів PDF. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАКЕТУ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБІРНИКА 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

3.1.Розробка концептуальної моделі електронного збірника 

 

Оскільки в нашому випадку електронний збірник є періодичним виданням, його 

модель має чітку концепцію. Тобто при подальшій роботі зі збірником, сформована 

конкретна задача, що значно полегшує майбутню роботу з оформленням і 

наповненням збірника. Оскільки концепція видання сформована – майбутній план і 

проект роботи готовий. Параметри за типологічними ознаками підготовані, 

оформлення: художне, технічне має своє технічне завдання.  

Розробку концептуальної моделі електронного збірника можна розділити на 3 

основні етапи: 

1) Підготовчий етап. Аналізуємо минулі випуски збірника, формуємо чітке 

завдання. Можна сказати, що на даному етапі ми формуємо «технічне завдання» або 

так званий «бриф». 

2) Виконання та редагування. На даному етапі збираємо тези та наукові роботи 

майбутнього збірника. Оскільки видання є періодичним, ознайомлюємося з 

колишніми виданнями, аналізуємо типи верстки. Формуємо так званий «фірмовий 

стиль». 

3) Композиційно-технічний етап. Реалізація проекту починається, створюємо 

концептуальну модель електронного збірника. 

HTML означає мову гіпертекстової розмітки. Він використовується для 

створення веб-сторінок з використанням мови розмітки. HTML – це комбінація 

гіпертексту та мови розмітки. Гіпертекст визначає зв'язок між веб-сторінками. Мова 

розмітки використовується для визначення текстового документа всередині тега, 

який визначає структуру веб-сторінок. Ця мова використовується для анотування 

(створення нотаток для комп'ютера) тексту, щоб машина могла його зрозуміти та 
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відповідним чином маніпулювати текстом. Більшість мов розмітки (наприклад, 

HTML) легко читати. У мові використовуються теги, щоб визначити, які маніпуляції 

над текстом потрібно зробити. 

HTML – це мова розмітки, яка використовується браузером для керування 

текстом, зображеннями та іншим вмістом, щоб відображати його у потрібному 

форматі. HTML було створено Тімом Бернерсом-Лі у 1991 році. Першою версією 

HTML був HTML 1.0, але першою стандартною версією був HTML 2.0, опублікований 

у 1999 році. 

Елементи та теги: HTML використовує певні теги та елементи, які 

повідомляють браузеру, як правильно відображати контент. При їх використанні 

обов’язково треба використовувати «закриваючі теги». Якщо цей параметр не 

вказано, браузер застосовує ефект відкритого тега, до кінця сторінки. 

Структура HTML-сторінки містить основні стандартні елементи (наприклад, 

оголошення документа, елементи заголовка, заголовки та тіло), на основі яких 

створюються всі веб-сторінки. 

<DOCTYPE! html>: це оголошення типу документа (технічно не тег). Він 

характеризує документ як HTML-документ. У оголошенні doctype регістр не 

враховується. 

<html>: кореневий елемент HTML. Всі інші елементи містяться у ньому. 

<head>: тег заголовка містить «закулісні» елементи веб-сторінки. Елементи в 

заголовку не відображаються в інтерфейсі веб-сторінки. HTML-елементи, що 

використовуються всередині елемента <head>, включають: 

−  <style>; 

−  <name>; 

−  <base>; 

−  <poscript>; 

−  <scenario>; 

−  <meta>; 

−  <link>; 
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−  <body> (тег body використовується для укладання всього видимого вмісту 

веб-сторінки). Іншими словами, основний контент – це те, що браузер буде 

показувати у зовнішньому інтерфейсі. 

HTML-документ можна створити за допомогою будь-якого текстового 

редактора. Необхідно зберегти текстовий файл у форматі .html або .htm. Після 

збереження HTML-документа, файл можна відкрити як веб-сторінку в браузері. 

Основними/вбудованими текстовими редакторами є Блокнот (Windows) та 

TextEdit (Mac). Базових текстових редакторів цілком достатньо на початку роботи. 

Також доступно багато багатофункціональних текстових редакторів, які 

забезпечують більшу функціональність та гнучкість. 

Переваги HTML: 

−  його легко освоїти та легко використати; 

−  він залежить від платформи; 

−  на веб-сторінку можна додавати зображення, відео та аудіо; 

−  до тексту можна додати гіпертекст; 

−  це мова розмітки; 

−  це проста мова розмітки (його реалізація проста, він використовується для 

створення веб-сайту, допомагає у створенні основ веб-програмування); 

−  HTML використовується для створення веб-сайтів; 

−  підтримується браузерами; 

−  його можна інтегрувати коїться з іншими мовами, як-от CSS, JavaScript тощо. 

Недоліки: 

−  HTML може створювати лише статичні веб-сторінки (для динамічних веб-

сторінок потрібно використовувати інші мови); 

−  для створення простої веб-сторінки необхідно написати велику кількість 

коду; 

−  функція безпеки не дуже хороша. 

HTML.com допомагає веб-розробникам всіх рівнів підготовки створювати 

найкращі HTML та CSS сторінки. Обсяг інформації, доступної сьогоднішньому 
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розробнику, може бути величезним, тому HTML надає програмістам вичерпні, прості 

у використанні посилання, наповнені порадами, прийомами та методами. 

 

 

3.2. Розробка макету видання 

 

Після аналізу програмних засобів, які існують на сучасному ринку, було 

вирішено для макетування використати програмноме середовище Adobe InDesign. 

Відкриваємо програмний засіб, створюємо новий документ. Задаємо йому необхідні 

параметри (рис. 3.1). Створений макет в даному програмному середовищі зображено 

на рис. 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.1. Створення макету згідно необхідних параметрів 
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Рис. 3.2. Створений макет згідно заданих параметрів 

 

Починаємо роботу над титульною сторінкою макету. Формуємо «шапку» 

видання, відображуємо заголовок та рік видання (рис. 3.3). 

Працюємо над версткою текстового блоку. Упорядковуємо матеріали 

конференції (рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.3. Сформована титульна сторінка 
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Рис. 3.4. Верстка текстового блоку 

 

Додаємо нижній колонтитул з нумерацією сторінок. З раніше сформованих 

заголовків формуємо зміст (рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Сформований зміст 
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Останнім кроком формуємо зворот титульного аркушу з вихідними 

відомостями (рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6. Зворот титульного аркуша з вихідними відомостями 

 

Зверстаний документ експортуємо в форматі PDF, який можливо 

використовувати для всіх принтерів і типографій (рис. 3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Експорт файлу 
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Розробка макету програми конференції відбувалася в програмному середовищі 

Adobe InDesign відповідно. Відкриваємо програмний засіб, створюємо новий 

документ. Задаємо йому необхідні параметри (рис. 3.8). Створений макет в даному 

програмному середовищі зображено на рис. 3.9. 

 

 
 

Рис. 3.8. Створення макету згідно необхідних параметрів 

 

 

 

Рис. 3.9. Створений макет згідно заданих параметрів 
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Починаємо роботу над титульною сторінкою макету. Додаємо логотипи НАУ 

та ФМВ (рис. 3.10). Формуємо «шапку» видання, відображуємо заголовок та рік 

видання (рис. 3.11).  

 
 

Рис. 3.10. Додані логотипи 

 

 
 

Рис. 3.11. Сформована титульна сторінка 
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Працюємо над версткою текстового блоку бібліографічного покажчика. 

Формуємо список (рис. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.12. Верстка текстового блоку 

 

Додаємо сторінку країн-учасників конференції (рис. 3.13). 

 

 
 

Рис. 3.13. Сторінка країн-учасників 
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Зверстаний документ експортуємо в форматі PDF (рис. 3.14). 

  

 
 

Рис. 3.14. Експорт файлу 

 

Кінцевий результат збірника та програми наведено в Додатках А – В. 

 

 

3.3. Створення веб-ресурсу електронного збірника матеріалів конференції 

 

Тепер для раніше створеного pdf документу додамо інтерактивності, 

мультимедійності. Для цього створимо html-сторінку, на якій буде знаходитись 

збірник, додамо можливість переристування та анімацію. Також додамо можливість 

скачати збірник, поділитися ним с соціальних мережах, приближувати та віддаляти 

контент, відкривати його на повний екран. Для цього скористаємося навичками 

HTML-верстки та сервісом Anyflip (рис. 3.15). 

 

 
 

Рис. 3.15. Веб-сторінка сервісу Anyflip 
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Натискаємо на головну кнопку сервісу (рис. 3.16), маємо діалогове вікно 

(рис. 3.17). Натискаємо на кнопку «Upload Online» (рис. 3.18). Завантажуємо раніше 

зверстаний збірник (рис. 3.19). 

 

 
 

Рис. 3.16. Головна кнопка веб-сторінки сервісу Anyflip 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Діалогове вікно сервісу Anyflip 

 

 
 

Рис. 3.18. Меню завантаження збірника 

 



 

 84 

Після завантаження збірника починаємо редагувати мабутню веб-сторінку. В 

пункті меню «Book info» (рис. 3.19) замінюємо заголовок і опис електронного 

збірника. 

 

 
 

Рис. 3.19. Пункт меню «Book info» 

 

Переходимо на вкладку «Template» (рис. 3.20). Змінюємо фон веб-сторінки. 

 

 
 

Рис. 3.20. Вкладка «Template» 
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На вкладці «Advanced» змінюємо кольори пунктів меню (рис. 3.21). Маємо 

результат на рис. 3.22. 

 

 
 

Рис. 3.21. Пункт меню «Advanced» 

 

 
 

Рис. 3.22. Результат готової сторінки 
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Повертаємося на сторінку «Manage Books» (рис. 3.23). Відкриваємо сторінку з 

HTML-кодом (рис. 3.24). 

 

 
 

Рис. 3.23. Сторінка «Manage Books» 

 

 
 

Рис. 3.24. Сторінка з HTML-кодом 
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Відкриваємо додаток «Text edit», вставляємо HTML-код (рис. 3.25). Зберігаємо 

його в такому ж форматі (рис. 3.26). 

 

 
 

Рис. 3.25. HTML-код майбутньої сторінки 

 

 
 

Рис. 3.26. Збереження раніше створеного файлу 

 

Бачимо, що документ при збереження замінився на веб-сторінку (рис. 3.27). На 

рис. 3.28 та в Додатку Д зображено кінцевий результат. 

 

 
 

Рис. 3.27. Збережений файл електронного збірника 
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Рис. 3.28. Результат виконаної роботи 

 

 

Висновки до розділу 

 

Під час виконання роботи третього розділу «Практична реалізація макету 

електронного збірника матеріалів конференції» було розроблено концептуальну 

модель електронного збірника. Вибір та обґрунтування концепції – один з етапів 

додрукарської підготовки видання – процес виготовлення електронних макетів 

поліграфічних виробів з використанням настільних видавничих систем. 

Покроково зображено процес розробки макету видання. Описана робота в ПЗ 

Adobe InDesign. Створено основне текстове наповнення бібліографічного покажчика, 

додано колонтитули, зміст. 

Було описано покроковий процес створення веб-ресурсу електронного збірника 

матеріалів конференції. Даний веб-ресурс узгоджено з замовником, дотримано всіх 

методичних рекомендацій та мети досягнено. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дипломний роботі було виконане актуальне практичне завдання – розробка 

макету електронного збірника матеріалів конференції на Факультету міжнародних 

відносин Національного авіаційного університету, можливе використання якого для 

педагогів – при розробці методичних посібників та для учених – для наукових 

досліджень. 

В результаті виконання дипломної роботи було: 

1) Визначено видо-типологічні характеристики електронного збірника за 

допомогою робіт таких науковців: І. Антоненко та О. Баркова, В. Вул, 

Е. Могилевська, О. Коцарев, Л. Городенко. Характеристика електронного збірника 

формується за такими критеріями: за характером викладу, по призначенню 

(використання), за технологією поширення та використання електронних публікацій, 

за частотою електронної публікації. 

Матеріальна структура електронного збірника: титульний екран, зміст, вихідні 

дані. Розглянуто приклад правил (додатків до рукопису) подачі тез до наукового 

збірника та визначено структурні частини: вступ, питання, мета, матеріали та методи, 

результати, висновки, список літератури (бібліографія, викладена у порядку 

цитування її у тезі). 

2) Досліджено етапи оформлення електронного збірника. Основні етапи 

оформлення електронного збірника: автор (складання авторського оригіналу, 

авторська редакція); редакція (робота з редактором); дизайн (верстка видання, 

технічний дизайн); викладення в мережу або на електронний носій (друк, якщо 

видання фізичне). 

3) Здійснено аналіз сучасного програмного забезпечення комп’ютерної 

верстки: InDesign – для роботи з текстом і верстки; Illustrator і Photoshop – для роботи 

з графікою та растровими зображеннями відповідно. Adobe InDesign включає в себе 

інноваційні інструменти створення типографіки і підвищення продуктивності для 

розробки професійних друкованих макетів і багатофункціональних інтерактивних 



 

 90 

документів. Adobe Illustrator – інструмент для векторного малювання і редагування 

художніх робіт, що допомагає створювати графічні проєкти у всіх стандартних 

форматах, а також надає функції друку і розміщення на веб-сайтах. Adobe 

Photoshop – багатофункціональний редактор для роботи з фото та відеофайлами 

(растрові зображення і кілька векторних інструментів).  

4) Створено макет електронного збірника матеріалів конференції. Практично 

реалізовано макет збірника матеріалів конференції. Розроблено концепцію та описано 

покроковий процес розробки макету видання. Описана робота в ПЗ Adobe InDesign та 

покроковий процес розробки макету обкладинки для збірника з використанням всіх 

умов замовлення, обов’язкових запитів та з дотриманням необхідних форматів. 

5) Створено веб-ресурс електронного видання. Для раніше створеного pdf 

документу створено веб-сторінку з додавання інтерактивності, мультимедійності. 

Створено html-сторінку збірника з можливістю перелистування та анімації. Додано 

можливість скачати збірник, поділитися ним с соціальних мережах, приближувати та 

віддаляти контент, відкривати його на повний екран. 
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