
 

Лабораторно-практична робота 

«Підготовка рекламної листівки в Microsoft Publisher» 

 

Хід завдання 

Підготовка 2-сторінкової рекламної листівки на історичну тему. 
Зразок листівки, яку належить підготувати самостійно, зображений на рис. 1 

 

 
Рис. 1a. Зразок 2-сторінкової рекламної листівки. Перша сторінка 

 



 

Рис. 1b. Зразок 2-сторінкової рекламної листівки. 

1. Виконайте команду File / New (Файл / Новий). 

2. Введіть наступні значення параметрів сторінки: формат - А4; орієнтація - книжкова. 

Листівка двостороння, тому поставте позначки в полях Розворот і Двостороння під загальним 

заголовком Варіанти. Поля: ліве - 5, праве - 5, верхнє - 10, нижнє - 10 міліметрів. Номер першої 

сторінки -1. Кількість сторінок (Numberpages) - 2. Клацання по кнопці OK (ДА), і на екрані 

з'явилася порожня сторінка. 

Заповнення сторінки-шаблону 

Верстку почнемо з заповнення сторінки-шаблону, на якій крім номера сторінки будуть 

розташовуватися заголовок листівки, блок з номером випуску, що обмежує рамка 1-ї сторінки і 

блок з адресою фірми на 2-й сторінці. Винесення цих елементів на сторінку-шаблон пояснюється 

тим, що вони залишаються незмінними в кожному випуску листівки, отже, щоб їх випадково не 

"зачепити" при верстці, їм саме місце на сторінці-шаблоні. 

1. Клацанням по піктограмі сторінок з написом L (Л) і R (П) перейдіть на сторінку-

шаблон. Якщо при створенні файлу публікації по команді File / New (Файл / Новий) в поле 

Options (Варіанти) був відзначений Facingpages (Розворот) (як в нашому випадку), на екрані 

з'являться відразу дві шаблонних сторінки - ліва і права. В іншому випадку відкриється тільки 

одна сторінка - та, по піктограмі якої ви зробили клацання. Вибирайте самі, який варіант вам 

краще. Нагадаємо, що для зміни вигляду екрана слід скористатися командою File / PageSetup 

(Файл / Параметри документа). 

2. Встановіть точку початку координат в лівий верхній кут правої сторінки-шаблону. 

3. Обмежує рамка 1-ї сторінки 

• Встановіть горизонтальні напрямні на рівні 62 мм і 245 мм. 

• Встановіть вертикальні напрямні таким чином, щоб вони на 2 мм відстояли від кордонів 

смуги набору. 

• Виберіть інструмент «Прямокутник» і обведіть область, обмежену встановленими 

напрямними. 

• Чи не скасовуючи виділення прямокутника, по команді Element / FillandLine (Елемент / 

Фон і лінія) встановіть товщину лінії 2 пт., А фон - None (Без фону) або Paper (Папір). 

Зауваження. Якщо ви випадково скасували виділення прямокутника, виділіть його за 

допомогою інструмента «Стрілка». 

4. Обмежує рамка для заголовка листівки 

 • »Витягніть» з лінійки горизонтальну напрямну і встановіть її на рівні 42 мм. 

 • Виберіть інструмент «Прямокутник» 

 • Точно уздовж напрямних ліній обведіть область між верхньою, лівої і правої межами смуги 

набору і встановленої направляючої. Праву кордон прямокутника не дотягує до правої межі 

смуги набору приблизно на 11 мм. 

 • Чи не скасовуючи виділення прямокутника, по команді Element / FillandLine (Елемент / Фон 

і лінія) встановіть товщину лінії 2 пт., А фон - None (Без фону) або Paper (Папір). 

 • Чи не скасовуючи виділення прямокутника, нахиліть його на 15 градусів, ввівши це 

значення в поле нахилу 10 керуючої панелі (див. 3). 

 5. Тема листівки 

 • Виберіть інструмент «Буква» «Т» і намалюйте прямокутну область точно в межах смуги 

набору. 

 • Введіть слово «ТУРИСТ». 

 • Виділіть це слово. 

 Надайте наступні значення атрибутам форматування: гарнітура - Pragmatica, кегль - 90, 

накреслення - Жирне, вирівнювання - По центру. Для завдання атрибутів форматування 

можна скористатися спеціальними командами: наприклад, Type / Typespecs (Текст / 

Шрифт), або керуючої панеллю. 



 

 Передвигаючи текстовий блок задопомогою інструмента «Стрелка»  відцентруйте 

текст в рамці. 

6. Блок вихідних даних розташовується на тлі чорного прямокутника. Його верхня межа 

знаходиться на рівні 45 мм, нижня - 57 мм. 

 • Для точного розміщення встановіть спочатку горизонтальні напрямні. 

 • Виберіть інструмент «Прямокутник» і накресліть прямокутник, укладений між 

лівою і правою границями смуги набору і встановленими тільки що направляють. 

• Не скасовуючи виділення прямокутника по команді Element / FillandLine (Елемент / Фон 

і лінія) встановіть фон - Black (Чорний). 

7. Блок з адресою фірми на 2-й сторінці (лівій сторінці розвороту). 

• Встановіть горизонтальні напрямні на рівні 220 і 246 мм. 

• Виберіть інструмент «Прямокутник» і накресліть прямокутник, укладений між лівою, 

правою межами смуги набору і встановленими тільки що направляють. 

• Чи не скасовуючи виділення прямокутника, по команді Element / FillandLine (Елемент / 

Фон і лінія) встановіть товщину лінії 1 пт., А фон - None (Без фону) або Папір (Paper). 

 8. Текст адреси фірми складається з двох текстових блоків. 

 • За допомогою інструменту «Буква» намалюйте прямокутну область, що займає 

приблизно 1/3 ширини блоку. 

 • Введіть текст «Як нас знайти»: 

 • Виділіть цей текст. 

 • Надайте наступні значення атрибутам форматування: гарнітура - Schoolbook, 

кегль - 18, накреслення - Жирне, вирівнювання - Ліворуч, інтерліньяж - 21,6. 

 Намалюйте ще одну прямокутну область, що займає приблизно 2/3 ширини блоку. 

 • Введіть текст з адресою та виділіть його. 

 • Надайте наступні значення атрибутам форматування: гарнітура - Textbook, кегль - 

12, накреслення - Жирне, вирівнювання - Ліворуч, інтерліньяж - 14,4. Для завдання атрибутів 

форматування можна скористатися спеціальними командами: наприклад, Текст / Шрифт (Type / 

Typespecs), або керуючої панеллю. 

 Переключивши на інструмент «Стрелка»  відрегулюйте розташування 

текстових блоків. 

 • 9. Номери сторінок проставимо у вигляді маркерів - окремо для правого і лівого 

сторінок-шаблонів. 

 • Внизу сторінки за допомогою інструменту «Буква» «Т» обрисуйте кордону 

текстового блоку на лівій сторінці-шаблоні і натисніть комбінацію клавіш. На смузі з'явиться 

маркер номера сторінки. 

 • Відформатуйте його звичайним чином, встановивши наступні параметри: 

гарнітура - Pragmatica, кегль - 18, накреслення - Нормальне, вирівнювання - По центру. 

 •Встановити текстовий блок з номером сторінки по центру смуги набору. 

• Виконайте аналогічні побудови на правій сторінці-шаблоні. Зверніть увагу, що маркер 

номера сторінки має різний вигляд для лівої і правої сторінок. 

Якщо ви точно виконали всі побудови, шаблон-прийняли вид, зображений на рис. 2 

Рис. 2 Страницы-шаблоны двухсторонней листовки 

 

1-а сторінка листівки 

Перейдіть на 1-ю сторінку листівки, клацнувши по її піктограмі  в нижньому лівому 

кутку екрана. 

1. Вихідні дані листівки - номер випуску і місяць - розташовуються на тлі чорного 

прямокутника. 



 

За допомогою інструменту «Буква» «Т» по межах чорного прямокутника намалюйте 

прямокутну область. 

• Введіть текст і виділіть його. 

• Надайте наступні значення атрибутам форматування: гарнітура - Pragmatica, кегль - 14, 

накреслення - Жирне, Курсив, Інверсне; вирівнювання - По центру. 

Якщо тепер ви випадково змістите текст з чорного фону, він перестане бути видимим до 

тих пір, поки знову не опиниться на темному тлі або ви його переформатіруете, скасувавши 

інверсне накреслення. 

2. Для поділу смуги на дві колонки виконайте команду Layout / ColumnGuides (Макет / 

Межі колонок), в якій вкажіть число колонок - 2, відстань між ними - 5 мм. 

 3. Розміщення ілюстрацій. Ілюстрації для 1-ї сторінки листівки підготовлені 

заздалегідь і зберігаються в файлах f1.tif, f2.tif, f3.tif. 

 • Для розміщення 1-й ілюстрації виконайте команду File / Place (Файл / Помістити) і 

виберіть файл f1.tif. 

 Встановіть піктограму розміщення ілюстрації, притиснувши її до лівої межі смуги 

  набору, і клацніть кнопкою миші. Пересуваючи зображення, розташуйте його 

приблизно так, як вказано на малюнку, і скоректуйте його розміри таким чином, щоб фотографія 

по ширині в точності вписувалася в розмір колонки. Нагадаємо, що для зміни розмірів 

зображення необхідно спочатку виділити об'єкт, а потім, схопившись за один з обмежувачів, 

потягнути за нього в потрібну сторону, утримуючи при цьому клавішу. 

 • За допомогою інструменту «Прямокутник»  обведіть фотографію рамкою. 

Встановіть її ширину 1 пунктів. Зображення та його межа легко можуть відірватися один від 

одного, тому їх краще об'єднати між собою, одночасно підкресливши, а потім виконавши 

команду Element / Group (Елемент / Згрупувати). 

 • Аналогічно розмістіть 2-ю і 3-ю фотографії. 

 4. Розміщення тексту. Текст для листівки підготовлений заздалегідь і зберігається в 

файлі text_rec.txt. 

 • Виконайте команду File / Place (Файл / Помістити) і виберіть файл text_rec.txt. 

 Зауваження. Якщо піктограма розміщення тексту містить вигнуту стрілку, 

скасуйте режим автозаповнення командою Layout / Autoflow (Макет / Заповнити форму). 

 • Встановіть курсор у вигляді піктограми розміщення тексту у верхній частині лівої 

колонки під 1-й картинкою і клацніть мишкою. Текст «розтікся» по колонці, прикриваючи 

розміщене тут же зображення. Зовнішній вигляд тексту може бути далекий від досконалості, але 

в даний момент нас хвилює інша проблема - як розбити текст на блоки, щоб він не закривав 

зображення. 

 • Вхопіться покажчиком за нижню «вушко» і перемістіть кордон текстового блоку 

вгору трохи вище верхньої межі 2-го зображення. 

 • Клацніть мишкою в нижньому червоному «вушку» текстового блоку. 

• На місці курсору з'явилася піктограма завантаження тексту. Встановіть її в 2-й колонці 

над 3-й картинкою і зробіть клацання, а потім підніміть кордон блоку до верхньої межі картинки. 

Текст зайняв все порожній простір 2-й колонки над зображенням. 

• Аналогічно розмістіть продовження тексту в 2-й колонці нижче зображення. 

 5. Призначення тексту стилів. Текст на 1-й сторінці листівки з оформлення можна 

розділити на два види. Текст 1-го виду - це заголовки зі стилем heading1 (Pragmatica, кегль - 10, 

по центру, лінії товщиною 1 пт до і після заголовка). Текст 2-го виду - основний текст зі стилем 

Normal (Schoolbook, кегль - 7, інтерліньяж - 8.4, новий рядок - 4 мм). Спробуйте відформатувати 

текст наступним чином: 

 • Працюючи інструментом, виділіть весь текст, використовуючи команду Edit / 

SelectAll (Редагування / Виділити все). 

  



 

 • Призначте виділеного тексту задані атрибути шрифту і абзаців основного тексту. 

Нагадаємо, що для завдання атрибутів форматування можна скористатися спеціальними 

командами наприклад, Type / Typespecs (Текст / Шрифт), або панеллю керування. 

 • На основі відформатованого тексту створіть новий стиль з ім'ям Normal. Для 

цього: 

 o Відкрийте палітру стилів. 

 o Натисніть і, не відпускаючи її, клацніть на рядку Nostyle ( «Без стилю») в палітрі 

стилів. 

 o У вікні в полі Name (Ім'я) введіть ім'я нового стилю, в поле Basedon (Заснований 

на) вкажіть потрібний вам варіант (без стилю або заснований на якомусь стилі). 

 o Клацніть по кнопці ОК (Так). 

• Виділіть весь текст і всім абзаців тексту припишіть стиль Normal, клацнувши для цього 

по рядку з ім'ям Normal в палітрі стилів. 

• Виділіть рядок з заголовком. Призначте тексту задані атрибути заголовків (стиль 

heading1) і на основі відформатованої рядки з заголовком створіть новий стиль з ім'ям heading1, 

змінюючи тим самим стандартні параметри існуючого стилю. 

• Встановлюючи курсор по черзі на всіх заголовках, припишіть їм стиль heading1. 

Може трапитися, що після розміщення тексту і призначення йому стилів розміри картинок 

доведеться скорегувати, щоб вмістити текст у відведений для нього місце. 

2-а сторінка листівки 

Закінчивши роботу з 1-й сторінкою, перейдіть на 2-ю, клацнувши для цього по піктограмі 

сторінки з номером 2  

1. Для поділу смуги на дві колонки виконайте команду Layout / ColumnGuides (Макет / 

Межі колонок), в якій вкажіть число колонок - 2, відстань між ними - 5 мм. 

2. Рамка заголовка 

• Встановіть горизонтальну напрямну на рівні 35 мм. 

• Виберіть інструмент «Прямокутник». 

• Обведіть область між верхньою та лівої межами смуги набору, кордоном колонки і 

встановленої направляючої. 

• Чи не скасовуючи виділення прямокутника, по команді Element / FillandLine (Елемент / 

Фон і лінія) встановіть потрібний тип лінії, а фон - без фону або Paper (Папір). 

3. Текст всередині рамки 

• За допомогою інструменту «Буква» всередині кордонів прямокутника намалюйте 

прямокутну область. 

• Введіть текст «Спеціальна пропозиція». 

• Виділіть цей текст. 

• Надайте наступні значення атрибутам форматування: гарнітура - Pragmatica, кегль - 11, 

накреслення - Жирне, Курсив; вирівнювання - По центру. 

• Аналогічно введіть текст «ЗЕМЛЯ КИЇВСЬКА» з параметрами: гарнітура - Shoolbook, 

кегль - 36, накреслення - Жирне; вирівнювання - По центру. 

4. За командою File / Place (Файл / Помістити) відповідно до малюнком розмістіть два 

зображення, взявши їх з файлів f4.tif і f5.tif. Скорегуйте їх розміри, щоб картинки зайняли 

відведений їм місце. 

 5. Розміщення тексту. Текст на 2-й сторінці є продовженням тексту, який був 

поміщений на 1-ю сторінку. Щоб його розмістити, виконайте наступні дії: 

 • Поверніться на 1-ю сторінку (клацання по піктограмі 1-ї сторінки в списку 

сторінок). 

 • За допомогою інструменту «Стрілка»  виділіть останній текстовий блок і 

клацніть мишею в нижньому червоному «вушку». Курсор прийняв вигляд піктограми 

розміщення тексту. 



 

 • Тепер, перейшовши на 2-ю сторінку, встановіть піктограму розміщення тексту у 

верхній частині лівої колонки під рамкою і повторіть клацання. Далі дійте аналогічно тому, як ви 

розміщували текст на 1-й сторінці. 

 Размещено на Allbest.ru 


