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Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 
35 років. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Видавнича справа і технічне редагу-
вання», «Сучасні технології у видавничій справі та медіаіндустрії», «Теорія кольору» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами і практичними навичками верстки і редагування складних технічних і 
наукових текстів для різних видів видань 

Мета та цілі 
Виробити у студента теоретичні уявлення і практичні навички з розробки, набору, верстки і редагування складних наукових і технічних 
текстів і будь-яких видів поліграфічних видань 

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – залік. 

Результати навчання 
Здійснювати макетування, набір і верстку текстів будь-якої складності різних видів видань, в тому числі математичних, фізичних, хіміч-
них, музичних партитур, шахових нотацій та ін. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити Вступ до спеціальності 

Вимоги  
викладача 

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчаль-
ною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропусканні лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні роботи і практичні заняття за наявності допуску викладача. З метою оволодіння не-
обхідною якістю освіти з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  



Лекція 1 

Робота у видавничій системі LATEX. 

Створення TEX документа та його 

форматування. Редактори LATEX 

Лабораторна 
робота 1 

Освоєння основ верстання документів 

у видавничій системі LATEX 
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On-line ресурси LATEX.  

Принципи трансляції вихідних фай-
лів 

Лекція 2 Робота із текстом та абзацами 
Лабораторна 
робота 2 

Освоєння роботи із текстом та абзаца-

ми у LATEX 
Підтримка писемностей і національ-
них друкарських особливостей 

Лекція 3 
Керування шрифтами. Українізація 

LATEX. METAFONT 
Лабораторна 
робота 3 

Освоєння роботи із шрифтами. Керу-
вання кольором 

Спеціальні символи. Верстання до-

кументів засобами LATEX 

Лекція 4 
Робота зі списками Бібліографічні 
списки 

Лабораторна 
робота 4 

Освоєння роботи зі списками 
Класи, стилі і пакети документів в  

LATEX 

Лекція 5 
Ввід простих формул. Шрифти в ма-
тематичних формулах. 

Лабораторна 
робота 5 

Освоєння верстки математичних фор-
мул TEX, LATEX, AMSTEX, LATEX2ε, XELATEX 

Лекція 6 
Розширені можливості набору мате-
матичного тексту. Верстання матема-
тичних виразів  

Лабораторна 
робота 6 

Освоєння набору математичних вира-
зів 

Гіпертекст в PDF 

Лекція 7 
Створення таблиць та їх форматуван-
ня 

Лабораторна 
робота 7 

Освоєння верстання таблиць "Плаваючі" об'єкти і таблиці 

Лекція 8 
Cтворення графіки засобами TEX. 

MetaPost. PostScript 
Лабораторна 
робота 8 

Освоєння роботи з графікою. Графіка і 
колір LATEX і графіка 

Лекція 9 
Створення комп’ютерних презента-
цій.  

Лабораторна 
робота 9 

Освоєння створення комп’ютерних 
презентацій Стандартні графічні засоби в LATEX’е 

Лекція 10 
Створення діаграм. Керування кольо-
ром, графічний драйвер 

Лабораторна 
робота 10 Освоєння верстання діаграм 

Пакет MFPic. Пакети graphics і 
grapicx 

Лекція 11 

Програмування на мові TEX. Ство-

рення нових команд у видавничій си-

стемі LATEX  

Лабораторна 
робота 11 

Освоєння створення нових команд у 

видавничій системі LATEX 
Криві в MetaPost’е 

Лекція 12 
Програмування. Цикли і умовні опе-
ратори. Макроси 

Лабораторна 
робота 12 

Освоєння верстання складних і неста-
ндартних текстів 

Стилі рисования і модифікація рису-
нків 

Лекція 13 
Формування змісту і переліку вико-
ристаної літератури 

Лабораторна 
робота 13 

Освоєння формування змісту і перелі-
ку використаної літератури 

Створення власних стильових файлів 

Лекція 14 
Електронні тести і генерація варіантів 
завдань 

Лабораторна 
робота 14 

Освоєння верстки електронних тестів і 
генерація варіантів завдань LATEX і його Web додатки 

Лекція 15 
Створення документів в форматі PDF. 
Проект PDFTEX 

Лабораторна 
робота 15 Освоєння верстання статті в LATEX Трансляція з LATEX’а в HTML 

Лекція 16 3D графіка, GIF і мультиплікація 
Лабораторна 
робота 16 

Освоєння верстання наукового видан-

ня в LATEX 

LATEX – текстовий процесор, програма 

верстки і система програмування в 
одній особі 
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1. Ткачук В. М. Практикум на ЕОМ, Частина 1 Видавнича систе-
ма LaTeX : Навчальний посібник / В. М. Ткачук., О. М. Ткачук. – 
Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національно-
го університету імені Василя Стефаника, 2012. – 178с. 
2. . Цвєткова Т. П. Методичні вказівки до виконання лаборатор-
них робіт з навчальної дисципліни «Сучасні комп’ютерні  вида-
вничі системи підготовки науково-технічних текстів». – Рівне : 
НУВВГП, 2016. – 45 с. 
3. Креневич А. П. Видавнича система LaTeX : Методичні вказів-
ки до лабораторних занять з дисципліни «Практикум на ЕОМ» / 
А. П. Креневич, В. А. Бородин. – К : ВПЦ «Київский університет», 
2007. – 49 с. 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Видавнича система LaTeX. TeX як мова програмування. Робота в системі LaTeX. Створення LaTeX документа та його форматування. Робота в LaTeX із текстом та абзацами. Робота в LaTeX зі 
шрифтами. Робота зі списками. Набір математичного і хімічного тексту. Керування компонуванням сторінки. Стиль сторінки. Кирилізація LaTeX. Робота з таблицями. Створення нових ко-
манд. Керування кольором, графічний драйвер. Cтворення векторних зображень засобами TeX. Підготовка якісних ілюстрацій для LaTeX. Пакети graphics і grapicx. Набір наукових і техні-
чних текстів в LaTeX. Графіка у LaTeX. Створення презентацій. Створення діаграм. Верстання нотних партитур. Верстання наукової статті в LaTeX. Верстання шахових нотацій. METAPOST, 
TeX и LaTeX. TeX, LaTeX, AMSTeX, LaTeX2ε, XeLaTeX. Гіпертекст в PDF. Мова PostScript. Електронні тести і генерація варіантів завдань. Верстання наукового видання в LaTeX. Спеціальні си-
мволи в LaTeX. Керування заголовками. Створення вказівників. Практичні завдання 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Комп’ютерний клас для лабораторного практикуму, мультимедійна аудиторія для лекцій 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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 Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні роботи: 40% семестрової оцінки; 
• самостійна і контрольні роботи: 60% семестрової оцінки 90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доб-
розичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв’язності 
конфлікту доводитися до співробітників деканату 

Силлабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


