
 

Дата: 06.06.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 187 

Лабораторно-практична робота № 11 

ТЕМА: «Друк» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами друкування в Corel Draw X6  

- розвити навички роботи з інструментами друку в  Corel Draw X6 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи, описати в зошиті . 

 

 

 

Завдання1: Виведення зображення на друк 

  

Для виведення документа CorelDRAW або його частини на друк виберіть команду File - Print 

(Файл - Друк) або клацніть на кнопці із зображенням принтера на стандартній панелі 

інструментів. На екрані розкриється діалогове вікно Print (Друк) з вкладками 

Запишіть у зошит призначення кожної вкладки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2:  Выбор части документа для печати 

Вибір частини документа для виводу на друк виконується групою елементів управління 

Print range (Діапазон друку), розташованої на вкладці General (Загальні). Основою групи є 

наступні перемикачі. 

• «Поточний документ». Відповідає висновку на друк всіх сторінок поточного 

документа CorelDRAW. 

• «Документи». При установці цього перемикача на місці решти елементів групи 

з'являється список всіх відкритих в сеансі роботи з CorelDRAW документів з прапорцями, 



що дозволяють для кожного документа визначити, виводити його на друк чи ні. 

Друкуватиме всі сторінки всіх вибраних документів. 

• «Поточна сторінка». Друкується лише поточна сторінка поточного документа. 

• «Сторінки». При установці цього перемикача стає доступним поле вказівки діапазону 

сторінок. Номери сторінок, що підлягають виведенню на друк, вводяться через кому. 

Діапазони суміжних сторінок задаються через дефіс. 

• «Виділення». На друк виводяться тільки виділені об'єкти. 

Безпосередньо під полем для введення номерів сторінок розташовується список, що 

розкривається, дозволяє вибирати для виведення із заданого діапазону тільки певну його 

частину: 

• «Непарні» - на друк виводяться тільки непарні сторінки діапазону; 

• «Парні» - на друк виводяться тільки парні сторінки діапазону; 

• «Парні і непарні» - на друк виводяться всі сторінки діапазону. 

На тій же вкладці є елементи управління, що дозволяють задати кількість копій при 

виведенні на друк і варіант упорядкування копій сторінок при виведенні 

багатосторінкових документів. 

 

Завдання3: Розміщення на аркуші  

Вкладка «Макет» діалогового вікна 

«Друк» дозволяє управляти 

співвідношенням розмірів аркуша паперу, 

на якому виконується друк, і зображення. 

У разі якщо розміри зображення менше 

розмірів листа, можна виконати 

масштабування або перемістити 

зображення в будь-яке місце листа (що 

може виявитися дуже зручним при друку 

на бланку). Зовнішній вигляд вкладки 

«Макет» при друку четирехетранічного 

документа з розміром сторінки менше 

аркуша паперу, заправленого в принтер:  

 

Елементи управління групи «Положення і розмір зображення» дозволяють управляти 

розташуванням сторінок документа на аркушах паперу, які використовуються для друку. 

Основою групи є три перемикача. За замовчуванням встановлений перемикач «Як у 

документі» . При цьому зображення на відбитку розташується на аркуші точно так само, як 

воно розміщене на сторінці документа. Якщо розмір малюнка менше розміру аркуша паперу, 

зображення буде виведено посередині аркуша. 

При установці перемикача «Підігнати по листу» зображення при виводі на друк буде 

масштабувати таким чином, щоб займати всю висоту або всю ширину аркуша. 

Розташовані нижче перемикачів пари лічильників «Прив'язка», «Розмір» і «Коефіцієнт 

масштабування» дозволяють з більшою точністю управляти розташуванням і 

масштабуванням сторінки документа на аркуші паперу. Кнопка із зображенням замку, як 

зазвичай, включає режим пропорційного масштабування по горизонталі і вертикалі. Кнопка з 

трикутником розкриває список з номерами сторінок багатосторінкового документа, в якому 

можна вибрати номер сторінки для уточнення її положення і розмірів на аркуші паперу при 

друці. 

Якщо встановлюється перемикач «Перемістити зображення в», то за допомогою 

розташованого праворуч списку можна вибрати стандартну позицію для розміщення 

зображення на аркуші - в середині, в будь-якому з кутів або в середині кожної зі сторін 

аркуша. 



Якщо розмір зображення перевищує габарити аркуша паперу, а масштабування зі 

зменшенням зображення небажано, можна вивести його по частинах, кожну частину - на 

окремому аркуші паперу, а потім склеїти ці листи (наприклад скотчем). Режим друку по 

частинах включається прапорцем «Друкувати частинами». Лічильник «Перекриття 

частин» дозволяє задати величину перекриття частин в абсолютних одиницях виміру, а 

розташований праворуч від нього і пов'язаний з ним лічильник задає ту ж величину у 

відсотках від ширини аркуша паперу: 
 

Завдання 3: 

Попередній 

перегляд 

Розташування 

друкованих 

сторінок 

документа на аркуші може бути досить складним - наприклад, на 

одній друкованій сторінці можна розмістити кілька візитних карток 

або всі чотири сторінки розкривається збоку вітальної листівки. Але 

в таких випадках виникає природне бажання побачити, що буде 

надруковано на папері, до моменту реального друку. Призначений 

для реалізації такого бажання режим попереднього перегляду 

дозволяє економити чимало паперу, не кажучи вже про час, роблячи необов'язковими 

контрольні відбитки для перевірки розкладки сторінок на аркуші або, як прийнято 

говорити в поліграфістів, спускового макета. 

Режим попереднього перегляду включається кнопкою «Попередній перегляд», 

розташованої в нижній частині діалогового вікна «Друк». При цьому відкривається 

робочий простір попереднього перегляду, що складається, як і головне вікно CorelDRAW, 

з набору інструментів, панелі інструментів, панелі властивостей, ярличків листів, рядка 

стану і вікна документа 

 

У вікні документа відображаються друковані аркуші в 

тому вигляді, в якому вони вийдуть з принтера. Якщо 

документ багатосторінковий або друкується по 

частинах, кожен з листів можна переглянути окремо, 

вибравши відповідний ярличок. Так само як в 

основному робочому просторі, ви можете регулювати 

масштаб відображення документа за допомогою списку 

«Масштаб» панелі інструментів або за допомогою 

інструменту «Масштаб». У вікні попереднього 

перегляду продубльовані всі елементи управління 

параметрами друку, наявні в діалоговому вікні «Друк», 

але при необхідності це вікно можна розкрити, не 

виходячи з режиму попереднього перегляду. Для цього 

потрібно клацнути на кнопці «Додатково» стандартної 

панелі інструментів у верхній частині вікна. Всі зміни 

налаштувань, зроблені в цьому вікні, негайно 

відобразяться у вікні документа. Деякі найбільш часто використовувані настройки можуть 

виконуватися за допомогою спеціальних елементів управління. 

• Кнопка із зображенням принтера в середній частині рядка стану відкриває список 

встановлених в системі принтерів і дозволяє настроювати параметри драйвера на вкладці 

«Властивості принтера». Установки відображаються для поточного принтера, ім'я якого 

виводиться поряд з кнопкою. Це ім'я можна змінити, вибравши іншу альтернативу в списку. 



• Кнопка, розташована в правій частині рядка стану, включає і відключає режим друку по 

частинах. 

• Змінити розміщення зображення на друкованому аркуші можна також, вибравши 

відповідну альтернативу в списку, розташованому на панелі атрибутів інструменту «Вибір». 

У режимі попереднього перегляду можна довільно масштабувати та переміщувати 

зображення в межах друкованої сторінки. Для цього зображення виділяється звичайним 

прийомом за допомогою інструменту «Вибір», після чого його можна масштабувати та 

переміщувати так само, як в основному режимі CorelDRAW. Відмінність полягає лише в 

тому, що в режимі попереднього перегляду можна виділити ілюстрацію цілком, але не окремі 

її об'єкти. Після того як всі налаштування друку виконані, клацніть на кнопці «Друк» панелі 

інструментів, не виходячи з режиму попереднього перегляду. Документ буде надрукований з 

урахуванням всіх виконаних установок. Той же результат можна отримати, вийшовши з 

режиму попереднього перегляду клацанням на кнопці «Закрити» панелі інструментів і 

клацнувши на кнопці «Друк» у однойменному діалоговому вікні. 

Якщо в режимі попереднього перегляду виявляється, що в ілюстрацію необхідно внести 

деякі зміни, зроблені настройки друку можна зберегти. Для цього слід вийти з режиму 

попереднього перегляду, а потім у діалоговому вікні «Друк» клацнути на кнопці 

«Застосувати» Це збереже зроблені настройки друку. Після цього можна закрити діалогове 

вікно друку кнопкою «Скасувати» і перейти до редагування ілюстрації. При повторному 

відкритті діалогового вікна «Друк» протягом того ж сеансу роботи всі раніше зроблені 

настройки будуть відображені в його елементах управління. Після закінчення сеансу вони 

будуть втрачені, і в новому сеансі відновлені зі значеннями керуючих параметрів, 

прийнятими за замовчуванням. 

 

 

 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань та висновок 


