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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

 «Макети і верстка» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський)  

Освітня програма: 061 – «Журналістика» 

Рік навчання 3, семестр 5 

Кількість кредитів: 6. Мова викладання: українська 

Звітність: диф. залік 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові Істоміна Наталія Миколаївна 

Профайл викладача http://ais-krnu.at.ua/index/istomina-n-m/0-39 

Контактна інформація Ел. адреса: nmistomina@gmail.com 

Телефон: +38(068)6420023 

Контакт Telegram: Istomina_Nataliia 

Контакт Viber: Истомина Наталия 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій 1 раз на тиждень загальна консультація (графік); 

Індивідуальні, онлайн консультації за 

домовленістю (звертатись за контактами 

наведеними вище) 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лабораторні заняття (на яких відбувається 

ґрунтовне опрацювання та засвоєння найбільш важливих і типових в 

методологічному відношенні тем навчального курсу), консультування з 

викладачем (групова, індивідуальна, тематична, проблемна, ситуативна, онлайн-

консультація), самостійна робота з використанням навчальної літератури та 

наочних посібників. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Макети і верстка» є 

формування системних знань, методів і прийомів, принципів редагування видань, 

набуття практичних навичок редагування видань різних типів, формування 

теоретичних знань і практичних навичок макетування і верстки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Макети і верстка» є 

ознайомлення з фаховою термінологією; освоєння основних правил побудови 

видань; ознайомлення з принципами естетики та основних правил колористики 

при створенні видань; знайомство з принципами технічного редагування, 

вироблення навичок макетування та верстки; ознайомлення з роботою 

програмних пакетів Adobe InDesign, Microsoft Publisher, Microsoft Word, LATEX; 

створення видань різного типу і різного призначення за допомогою програмних 

пакетів. 

http://ais-krnu.at.ua/index/istomina-n-m/0-39
mailto:nmistomina@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
https://drive.google.com/file/d/1l4IVGdgIYp-8Hbzg9KjY0HGtinqXWibv/view?usp=sharing
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Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень 

і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується 

невизначеністю умов. 

ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 

знань. 

ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 
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Структура курсу 

ЛК 

год. 

ЛБ 

год. 

СР 

год. 
Тема Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1. Макетування і верстка простих видань рекламного характеру 

– 4 6 

Створення 

макету 

рекламної 

листівки 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

– 4 6 

Створення 

макету 

святкової 

листівки 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

– 4 6 

Створення 

макетів 

календарів 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

– 4 6 
Створення 

макету буклету 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

4 6 

Створення 

макету 

брошури 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 
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ЛК 

год. 

ЛБ 

год. 

СР 

год. 
Тема Результати навчання Завдання 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

та індивідуальні 

завдання 

4 6 

Створення 

макету візитної 

картки  

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

4 8 
Використання 

Data Merge 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

4 8 
Створення 

макетів бланків 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

4 8 

Створення 

макету 

конверту 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 
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ЛК 

год. 

ЛБ 

год. 

СР 

год. 
Тема Результати навчання Завдання 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

4 8 

Тестування за 

змістовним 

модулем 1 

Закріплення отриманих знань та навичок. 
Проходження 

тесту 

Змістовий модуль 2. Макетування і верстка багатосторінкових видань 

– 4 10 

Створення 

бібліографічни

х посилань 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

– 4 10 

Створення 

макету 

художньої 

книги 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

4 10 

Створення 

макету 

бюлетеня 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

4 10 

Створення 

макету 

наукової 

публікації 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 
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ЛК 

год. 

ЛБ 

год. 

СР 

год. 
Тема Результати навчання Завдання 

завдань. 

– 2 10 

Створення 

макетів і 

верстка в 

LATEX 

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та 

операції на основі отриманих знань.  

ПР02. Застосовувати знання зі сфери 

предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для 

проведення інформаційної акції. 

ПР05. Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних 

завдань. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, практичні 

та індивідуальні 

завдання 

– 2 2 

Тестування за 

змістовним 

модулем 2 

закріплення отриманих знань та навичок 
Проходження 

тесту 

– – – Семестровий контроль: диф. залік 

– 60 120 Усього годин 
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Політика оцінювання.  

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

лабораторних занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань, оригінальність та 

комплексність звіту 

2 Модуль 1 (тестування) Наприкінці змістовних 

модулів 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лабораторних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у лабораторних заняттях (додаткові бали 

за роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму  презентації 

результатів). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за  

всі види навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Вид роботи 

Балів за 

одиницю 

роботи 

Всього 

Виконання лабораторних робіт Заняття №1–20 0,5 10 

Виконання завдань з 

самостійної роботи 

Завдання №1 1 

15 

Завдання №2 1 

Завдання №3 1 

Завдання №4 2 

Завдання №5 2 

Завдання №6 2 

Завдання №7 2 

Завдання №8 2 

Завдання №9 2 

Захист лабораторних робіт 

Звіт №1 5 

45 

Звіт №2 5 

Звіт №3 5 

Звіт №4 5 

Звіт №5 5 

Звіт №6 5 

Звіт №7 5 

Звіт №8 5 

Звіт №9 5 

Тестування з лабораторних 

робіт 

Змістовний 

модуль 1. Тест 
15 

30 
Змістовний 

модуль 2. Тест 
15 

Всього балів   100 
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://193.189.127.179:5010/   

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/ 

metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково -

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату . 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar  

 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
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Методичне забезпечення 

Посилання на сторінку курсу на krnu.org 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061   

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Критерії оцінювання. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять. 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2017. 66 с. URL: 

http://jour.tsu.tula.ru/files/volkov.pdf (дата звернення 19.01.2020). 

2. Городенко Л. Системи верстки. QuarkXPress. Adobe PageMaker. Adobe 

InDesign : практичний посібник. К.: Центр Вільної Преси, 2006. 520 с. 

3. Груман Г. Adobe InDesign CS2. Библия пользователя. Верстка книг, газет 

журналов. К.: Диалектика, 2006. 912 с. 

4. Добровольський О. О., Хойнацький М. С. Підготовка оригіналів до 

видання: На допомогу авторові, рецензентові, редакторові, коректорові. К. : Вища 

школа, 1991. 111 с. 

5. Львовский С.М. Набор и вёрстка в системе LATEX. 2003. 448 с. 

6. Ткаченко В. П. та ін. Енциклопедія видавничої справи: навчальний 

посібник. Х.:ХНУРЕ, 2008. 320 с. 

7. Трофименко О. Г. Веб-технології та веб-дизайн: навч. посібник / О. Г. 

Трофименко, О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. Одеса : Фенікс, 2019. 

284 с. 

8. Уильямс Р. Недизайнерская книга о дизайне. СПБ: ИД «ВЕСЬ», 2002. 

128 с. 

9. Феличи Дж. Типографика:шрифт, верстка, дизайн. СПб. : БХВ-

Петербург, 2004. 496 с. 

10. Хансапринт. Руководство по предпечатной подготовке. 2012. 44 с. 

Допоміжна 

1. Шаповал І. С., Бугай И. П., Новоселова К. И. Настольные издательские 

системы в информационных технологиях / ІI Міжнародний форум «ІТ-Trends: 

соціальні медіа, великі дані, штучний інтелект», 20-21 листопада 2015 р., м. 

Кременчук. С. 30–31. 

2. Шаповал І. С., Левинзон Д. И., Овчаренко А. Ю. Этапы современного 

издательского процесса / Матеріали І Всеукраїнська науково-практичної 

http://krnu.org/course/view.php?id=144
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=061
http://jour.tsu.tula.ru/files/volkov.pdf
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конференція «Людина в інформаційному просторі», 12–13 листопада 2014 р., м. 

Кременчук. С. 156–158. 

3. Самойлов А. М. Основні засади створення електронних бібліотек / 

Збірник матеріалів VII Міжнародної науково – практичної конференції, Київ 25-

27 травня 2010 р. / Наук. ред.: М.С. Слободяник, Г.В. Власова. К., 2010. С. 33.  

4. Шевченко І. В., Пальчик С. С. Вилучення емоційної інформації з 

художніх текстів / ХVII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні 

процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»: матеріали конференції. 

Кременчук: КрНУ, 2018. С. 196. 

5. Романенко С. С., Чорний О. П., Істоміна Н. М. Використання 

реферативного журналу як засобу інтенсифікації наукової роботи у вищих 

навчальних закладах / Інженерні та освітні технології в електротехнічних і 

комп’ютерних системах. Кременчук: КрНУ, 2014. Вип. 3(7). С. 8–17.  

6. Чорний О. П., Романенко С. С., Істоміна Н. М. Обґрунтування 

доцільності заснування технічного електронного наукового журналу / Інженерні 

та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. Кременчук: 

КрНУ, 2013. Вип. 3(3). С. 7–27. 

7. Істоміна Н. М. Розробка методики навчання студентів створенню 

автоматизованих документів / Інженерні та освітні технології. 2020. Т. 8. № 3. С. 

58–71. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2020.08.03.05 

8. Дернова М. Г., Сігаєва Л.Є. Уміння й навички самостійної роботи у 

професійному становленні дорослої людини / Навчально-методичний посібник. 

К.: Вид-во ЕКМО, 2007. 167 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://dpk-press.ru/verstka-knigi-nachnem-s-azov/   

2. https://www.triumph.ru/maket-knigi.html  

3. https://ridero.ru/l/manual/  
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https://ridero.ru/l/manual/
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