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ВЕРСТКА КНИГИ У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ 
 

Науковий керівник – доцент кафедри дизайну ХНПУ імені Г.С. сковороди 

М.Г.Куратова 

Анотація. У статті розглядається теоретичне наведення сутності 

наукових концепцій поліграфічного дизайну, як одного з найбільш затребуваних 

напрямків графічного дизайну в сучасному суспільстві. А також розглядається 

розробка дизайну поліграфії та аналіз процесів комп'ютерної верстки. 

Ключові слова: поліграфія, комп'ютерна верстка книги, дизайн книги, 

макет книги. 

 

Abstract. The statistic looks at a theoretical introduction to the day of scientific 

concepts to polygraphic design, as one of the most requested directly in graphic design 

in a funky suspension. And also look at the layout of the design of the polygraph and 

the analysis of the processes of computer layout. 

Key words: polygraph, computer layout of the book, design of the book, layout 

of the book. 

 

Постановка проблеми. Поліграфічний дизайн є одним з найбільш 

затребуваний напрямок графічного дизайну в сучасному суспільстві.Принцип та 

нюанси комп’ютерної верстки. 

Актуальність данної теми визначається тим, що верстка книг являється 

одним з основних етапів у процесістворення поліграфічечкой продукції. 

Приступати до верстки книги потрібно після того, як обдуманіїї загальний 

вигляд і всі основні елементи.Спочатку потрібно приблизно представляти, що 

вийде в результаті роботи. Створюючи макет книги потрібно дотримуватися 

правил верстки, а також враховувати вимоги замовника.[1] 

Верстка здійснюється строго по макету, так як сприйняття змісту видання 

багато в чому визначається оформленням друкованої смуги. Процесстворення 
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макету передбачає вибір відповідної комп'ютерноїпрограми верстки. В даний час 

найбільш відомими видавничими програмними засобами, використовуваними 

при комп'ютерній верстці, є AdobeInDesign (продукт фірми «AdobeSystems») 

іQuarkXPress (продукт фірми «QuarkX»). Але також верстка може бути здійснена 

в документі Word, що є більш повільнимзасібом створення книги, а також в 

програмі AdobeIllustrator, де є можливість створювати цікаві дизайни макету 

майбутньої книги.[2] 

Верстка є процес розміщення текстовихі графічних матеріалів на сторінках 

або смугах видання заданого формату, який відповідає певним композиційним, 

гігієнічним і стильовим вимогам. 

Мета статті. Теоретично-науково розглянути сутність поліграфічного 

дизайну – верстки книги. 

Виклад основного матеріалу.  

Останнім часом інтерес до книг збільшується. Щорічно обсяг 

книжковоїпродукції збільшується і виникає необхідністьв розробці унікального, 

авторського графічногооформлення книги, яке виділятиме її на тліконкурентів. 

Через це поліграфічний дизайн потребує постійної адаптації під нові тенденціїі 

застосовування нових методів дизайн-проектування, вирішуючи нові проектні 

завдання. 

Дизайн книги, під яким розуміється графічнеоформлення зовнішнього 

вигляду обкладинки книги, а також художнього оформлення елементів 

внутрішніх блоків книги (внутрішніх розворотів книги, 

розташованийбезпосередньо під обкладинкою), створює індивідуальний 

неповторний зовнішній вигляд поліграфічного видання, який повинен бути 

досить оригінальнимщоб виділятися на тлі аналогів. [3] 

Для того, щоб верстка була проведена на гідномурівні, необхідно вміти 

одночасно виділяти головні компоненти в текстових і ілюстрацій них елементах, 

стисло розподіляти їх на сторінці, використовуючи максимальну кількість 

корисної площі і забезпечуючи виробу привабливий і виразний зовнішнійвид. 

Дотримання всіх цих умов і визначає якісні показники кінцевого продукту. 
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Верстка є не тільки складальним процесом, але і оказує істотний вплив на 

створення певної форми видання. Тому стиль оформлення, поряд з текстом та 

ілюстраціями,слід розглядати в якості вихідного компонента верстки. 

Верстка повинна відповідати суворимвимогам дизайну і забезпечувати 

певні моменти: 

− найбільш вигідну композиційну структуру видання.Тобто за допомогою 

верстки необхідно створити максимально зручне в користуванні 

видання. Верстка наочно демонструє структуру і композицію сторінок 

видання, визначає які компоненти тексту або ілюстрації являються 

головними, а які другорядними; 

− компактне розташування матеріалів на сторінці і максимальне 

використання корисної площі паперу; 

− естетичний, привабливий і виразний зовнішній вигляд майбутнього 

друкованого видання. Верстка повинна забезпечити пропорційне 

відображення елементів на відбитку, підкреслити їх графічну єдність, 

щоб виріб поліграфічної промисловості сприймався якодне ціле, 

органічно і чітко розділений на блоки, зручний для читання і сприйняття 

людським оком. [1] 

Програми верстки 

Програми верстки, на відміну від графічних редакторів,призначені не для 

створення зображень (хоча і включають деякі примітивні інструменти 

малювання), а для інтегрування тексту і малюнків відповідно до макету, який 

може обмежуватися тільки модульною сіткою. 

Іншою особливістю програм верстки являється наявність вних можливості 

формування так званого апарату видання:автоматичної нумерації сторінок, що 

змінюються колонтитулом, висновками, перехресних посилань, таблиць 

індексів, змістів і т. д 

Комп’ютерна верстка здійснюється за допомогою різнихпрограм. Їх 

представлено на ринку декілька. Найбільш поширеними з них являються 

програми для підготовки многострорінкової верстки - продукти корпорації 
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Adobe (PageMaker, FrameMaker,InDesign), QuarkXPress, Corel Ventura Publisher, 

TeX. Вважається, що у кожної з них своя спеціалізація. Наприклад, FrameMaker, 

Ventura Publisher,TeX більше орієнтовані на автоматизацію оформлення 

складнихструктур тексту, нерідко насиченого таблицями, формулами, 

посиланнями, в той час як PageMaker, InDesign і XPress розраховані на роботуз 

ілюстраціями, тобто використовуються в акцидентної (рекламної та ін.), 

журнальної, виготовлених книгах. [4] 

Створення макету 

Успіх задуманої книги здебільшого визначається грамотним підходом до 

створення файлу верстки, незалежно від того, в якій програмі він буде зроблений. 

Перед початком роботи буде краще ознайомитися з текстом майбутньої книги. 

Читати уважно всю книгу немає сенсу, однак мати загальне уявлення, про що 

буде книга, до якого типу і виду літератури буде ставитися, необхідно для того, 

щоб визначити елементи її оформлення при верстці. Головним чином потрібно 

чітко уявляти структуру книги - рубрикацію. Від цього буде залежати вибір 

шрифту заголовків, підзаголовків і т. д. 

Макет – це набір правил, згідно якого розташовуються елементи сторінки. 

Таким чином, макет - це основа верстки. Створення макету верстки припускає 

наявність повторюваних елементів (відстань між колонками тексту, розмір 

запечатуваної області смуги, відступи перед заголовками, розміри полів), 

однакові у всій верстці. Оптимальний дизайн не просто визначає образ книги, від 

нього залежить, скільки зусиль доведеться витратити в процесі верстки. При 

грамотно виконаному макеті не доведеться замислюватися над тим, як 

розташувати елементи на сторінці, оскільки їх положення жорстко задано або 

визначено макетною сіткою. Результатом чіткого планування верстки є єдиний 

шаблон або кілька шаблонів, за якими створюються всі внутрішні сторінки. 

Всі елементи в книзі повинні гармонійно поєднуватися між собою: 

грамотно підібраний шрифт підходити під формат видання, смуга набору 

врівноважена розміром полів, графічні елементи не повинні виглядати по-

чудернацьки і вибиватися із загальної стилістики книги. [5] 
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Висновки. В ході теоретичного аналізу було продемонстровано 

важливість верстки книги у поліграфії. Розглянута тема являється актуальною, 

бо сучасність вимагає швидкості рішень та унікальності оформлення книг, а 

комп’ютерна верстка, як раз відповідає цим вимогам. 
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