
Тема уроку: Макетування місцевої газети в Publisher 
Мета уроку: 
а) навчальна:  

 знайомcтво учнів з різними видами газет, які пропонуються на ринку сучасної 
поліграфічної продукції; 

 розширення знань учнів про можливості використання програми Publisher для 
створення друкованої продукції; про шаблон, його структуру та засоби створення 
газети;  

 ознайомити учнів з вимогами макетування газети. 
б) розвиваюча: 

 розвиток логічного та творчого мислення в процесі комплексного застосування 
набутих умінь і навичок при створенні газети; 

 розвиток уміння планувати свою діяльність під час створення газети; 
 формування естетичного погляду та смаку при розробці дизайну сучасної газети. 

в) виховна: 
 виховання інтересу до своєї професії шляхом моделювання виробничих ситуацій, 

відповідальності, взаємодопомоги при виконанні завдань, толерантності та поваги по 
відношенню один до одного, комунікативності. 

 «…я так влаштую, що він свої гроші сам мені пренесе на блюдечку з блакитним 
кантиком» 

Ільф і Петров «Золоте теля» 
ВІДЕО – макетування газети 
https://1drv.ms/p/s!AkjtUz6zmstWgX3GYv1zxT2VzFXq?e=TtV40b   
Тема уроку: Макетування місцевої газети в Publisher, на якому ви удосконалите та закріпите 
навики і вміння макетування газети, форматування тексту і вставки зображень в текст у 
процесі верстки газети. 
Проблемне питання: Чи впливають на макетування газети тенденції моди. 
Які цікаві  факти ви знаєте про газету? 
28 серпня 2009 року в Тернополі з нагоди Дня міста виготовили найбільшу в Україні газету, 
розмір якої дорівнював приблизно 50 м². Ця акція відбулася з метою об'єднання всіх 
журналістів регіону й підкреслення важливості «четвертої влади». На центральному майдані 
міста зібралося чимало представників тернопільських та всеукраїнських видань, щоб зі 
сторінок власних газет склеїти одну спільну. На це пішло майже кілометр скотчу. 
Організатори акції планували запросити на захід представника Книги 
рекордів України, І без того дивовижна газета стала сюрпризом і окрасою 
Дня міста і впродовж доби, поки її було закріплено до сходів місцевого 
драмтеатру, біля неї сфотографувалися сотні тернополян та гостей міста. 
 
Де ви зустрічали макет газет? 
2. Ознайомлення з правилами гри 
Сьогодні ми з вами проведемо незвични урок, точніше урок-гру 
“Найкраща друкарня”  з використанням електронного уроку ,в ході якої Вам буде надана 
можливість побувати в якості менеджера, дизайнера та верстальника. 
Оскільки, ми з вами живемо в  ХХІ столітті і крокуємо в одну ногу з новітніми технологіями, 
вам необхідно буде довести, що саме ваша газета найкраща. Для цього ми проведемо тендер 
(тендер - це конкурс, де змагаються  компаній на право постачати товар, проводити 
роботи або надавати послуги) між друкарнями, за результатами якого дізнаємося хто ж із 



зазначених друкарень виборе право випускати місцеву газету. Головою тендерного комітету, 
котрий буде оцінювати ваші роботи буду я  Безкровна І.С. 
Створення місцевої газети  — це складний творчий процес, який охоплює кілька професій.  
Перший етап цієї гри на попередньому уроці ми вже провели, де були сформовані команди 
(друкарні), визначали основну мету газети: була проведена пошукова робота щодо матеріалу 
вашої газети.  
На наступному етапі вам необхідно створити варіанти дизайну оформлення матеріалу.  Після 
узгодження остаточного варіанта макет газети відправляється на підготовку до друку, на 
етапі якого узгоджується кольорова схема для друку. 
Яке підприємство не турбується про нагромадження стартового капіталу! 
Щоб відкрити власну друкарню потрібно мати стартовий капітал, тому я пропоную 
поповнити ваші електронні рахунки певною сумою балів, які ви отримаєте за правильні 
відповіді на питання. Заробити необхідні бали для нагромадження капіталу та перемоги у 
тендері надаємо право головним редакторам друкарень.  Вся ваша робота буде оцінюватися 
за певними критеріями, а наприкінці уроку ми підведемо підсумок і визначимо, яка з 
друкарень виграє тендер та ортимає сертифікат та подарунок з чорного ящика. Але спочатку 
треба виграти тендер. 
3. Перевірка знань з техніки безпеки та охорони праці при роботі за ПК  

Всі ми знаємо, що при роботі за ПК необхідно дотримуватись правил техніки 
безпеки. Перш, ніж ми почнемо працювати, давайте перевіримо ваші знання з ТБ і охорони 
праці, які необхідно дотримувати людям, що працюють за ПК. Етап гри «Допуск з ТБ» 
презентація 
4. Актуалізація опорних знань учнів стосовно знання основ роботи з програмою 
Microsoft Office Publisher. 

Ми з Вами продовжуємо знайомитися з видавничою продукцією, яка дуже 
різноманітна.  

Сьогодні на уроці Ви будете створювати газету за допомогою програми Microsoft 
Office Publisher. Ви вже не перший урок працюєте з цією програмою та маєте певні знання, 
уміння й навички роботи. Пропоную Вам згадати основні правила роботи, які Вам 
знадобляться сьогодні.  

За кожну правильну відповідь учень отримує 2 умовно-розрахункових бали, які 
вносить до таблиці /Твої досягнення/ електронного уроку  

1. Замовник приходить в друкарню і не може визначитися з типом друкованої 
публікації. Ваші дії? Очікувана відповідь: з’ясувати мету створення публікації, 
запропонувати види друкованих публікації. 

2. Яким чином можна створити публікацію? Очікувана відповідь: за допомогою 
шаблону, на основі вже існуючої та нову пусту публікацію, скориставшись 
областю завдань. 

3. Дизайнер розробляє декілька варіантів оригінал-макетів публікацій. Чи зможете 
Ви в присутності замовника швидко змінити та запропонувати варіанти 
кольорових та шрифтових схем, змінити фон? Якщо так, як це зробити? 
Очікувана відповідь: В області завдань вибрати фон, кольорові, або шрифтові 
схеми та змінювати їх поки замовник не вибере ту, яка більш сподобалась. 

4. Замовник згадав, що можна додати ще цікаву інформацію в публікацію. Яким 
чином можливо додати, перемістити та форматувати текст в публікації? 
Очікувана відповідь: Додати новий текстовий блок можна натиснувши на 
кнопку «Напис» на панелі інструментів «Об’єкти»; для зміни розміщення або 
розміру текстового поля можна скористатися круглими маркерами, які 



позначають межі текстового поля; змінити зовнішній вигляд текстового поля 
командою Формат/Напис в діалоговому вікні «Формат напису». 

5. У замовника є ще декілька фотографій та таблиць, які доповнять 
зміст публікації та розширять уявлення про послуги чи товар. Яким чином 
додати, перемістити та форматувати зображення та таблиці? Очікувана 
відповідь: Додавання малюнка здійснюється за командою Вставка/Малюнок, 
форматування – Формат/Малюнок в діалоговому вікні «Формат малюнка» 
можливо змінити колір та лінії, розмір та макет. Для роботи з таблицями 
служить меню «Таблиця», в якому користувач має змогу форматувати та 
редагувати таблиці. 

6. Нарешті, створена публікація готова. Але в останню мить замовник каже: «Щось 
мені не дуже подобається цей макет публікації. Ви можете запропонувати ще 
якісь варіанти?». Ваші дії? Очікувана відповідь: В області завдань застосувати 
інший макет публікації. 

Завдання  3. https://learningapps.org/3133411  
5. Вивчення нового матеріалу. 

Що таке газета? Газе́та (від італ. gazzetta — назва дрібної монети) — періодичне видання з 
постійною назвою, що виходить через певні, короткі проміжки часу (щоденно, щотижня, 
кожні два тижні) у формі складених аркушів. Містить новини, оперативну інформацію і 
матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а 
також літературні твори, фотографії, рекламу і коментарі. 
Історія газети  https://www.youtube.com/watch?v=eMXRX5Js7TI  
Сучасний стан друкованих засобів масової інформації 
 

 

 
Цікава еволюція газети в напрямку мобільних пристроїв. Коли видавці газет вперше 
усвідомили неминучість настання цифрової епохи, перше, що вони почали робити, - 
створювати цифровий клон паперового видання.  
Редактори стали викладати статті з паперових газет на веб-порталах, в них з'явилися деякі 
посилання, окремо викладався відеоконтент 
Якщо вірити проведеним дослідженням, аудиторія паперової газети різко відрізняється від 
аудиторії цифрового видання. Основною аудиторією цифровий газети стали користувачі у 
віці 25 - 34 р. (27% загального продажу) і 34-44 років (20,3%), читачі у віці від 45 років 
вважають за краще читати паперову газету. 
Тепер стає зрозуміло, чому всі спроби запропонувати аналог паперової газети для молодої 
аудиторії приречені на провал. 
 
Створення газети це трудомістка, клопітлива праця. Вона вимагає не тільки вмінь працювати 
на комп’ютері, а й вмінь підбирати, вишукувати матеріал для статей газети, щоб газета була 
цікава читачу. Перед тим, як почати створювати газету оберіть назву газети, логотип. 



Визначте мету вашої газети та підберіть відповідні статті. На аркуші паперу схематично 
нарисуйте макет газети. 
Висока якість в газетному оформленні – це акуратне і навмисне поєднання тексту з 
візуальними елементами: шрифтом, фотографією, кольоровими ілюстраціями, 
інформаційною графікою. Навайжливішим чиником у виборі шрифтів для тексту і заголовків, 
для підписів, врізань і цілих смуг є чіткість. 
Макет будь - якої публікації складається з декількох типових елементів: 
Макетуванням називається процес компонування елементів макету — колонок, 
текстових блоків, графічного матеріалу, колірних рішень, а також колонтитулів, роздільних 
ліній, рамок та інших елементів оформлення. 
На основі макету, шляхом компоновки текстових та графічних елементів, здійснюється 
верстання тобто формування верстки полос (сторінок) видання. 
Запитання до учнів: З чого починається розробка макету. 
Прогнозована відповідь: З створення ескізу. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Щоб одержати хороший макет, треба починати з ескізу документа, що приблизно 

відображає остаточний вигляд.  
Перш за все треба уявити, як виглядатиме документ в готовому вигляді, і зробити 

декілька начерків на папері (накидати шапку, оформлення обкладинки, малюнки чи тексти, 
верхні і нижні колонтитули, якої ширини слід задати верхні, бічні і нижні поля. Позначити на 
кожній смузі малюнки і текст). 

У маленькій провінційній газеті макет може взагалі не складатись, а матеріали 
розкидаються безпосередньо на комп'ютері відповідно до загальними вказівками редактора. 
У великих редакціях існує посада відповідального редактора, який визначає стратегію 
розміщення матеріалів усередині газети і на кожній її смузі, вибирає ілюстрації до них і - 
складає макет. Завдання верстальника при цьому зводиться r точному розміщенню елементів 
смуги відповідно до макетом. 
Запитання до учнів. З яких елементів на вашу думку складається газета? 
Прогнозована відповідь: 

- логотип або «шапка» (Наприклад, назва газети, журналу); 



- заголовки; 
- підзаголовки; 
- основний текст публікації; 
- текст і оформлення таблиць і графіків; 
- розмітка листа публікації; 

- спосіб подачі ілюстрацій і малюнків  
 


