
Інструкція 

до створення презентації за допомогою програми PowerPoint 

 

Вам знадобиться: Комп’ютерна програма Microsoft Office PowerPoint 

Інструкція 

1.    За допомогою програми Microsoft Office PowerPoint 

можна створити будь-яку презентацію: просту і 

схематичну, з графіками і схемами або яскраву, динамічну, 

багату фотографіями, флеш-елементами і дизайнерськими 

вишукуваннями. Все залежить від посидючості, фантазії та 

професіоналізму творця презентації. 

2.    Щоб почати процес створення презентації, необхідно 

запустити програму (Пуск – Всі програми – Microsoft 

Office – Microsoft PowerPoint) і вибрати макет слайда.  

3.    Вибір макета здійснюється за допомогою функції 

«Створити слайд» в правому кутку верхньої навігаційної 

панелі програми. Макет можна вибрати як для всієї 

презентації в цілому, так і для кожного слайда окремо. 

4.    Зліва від функції «Створити слайд» розташована функція 

«Конструктор». За допомогою «Конструктора» можна 

вибрати шаблон оформлення презентації, колірну схему і 

задати певні ефекти анімації.  

5.    У базі програми зібрані найбільш популярні 

загальнотематичні шаблони оформлення презентації. При 

наявності навичок роботи з графічними програмами, 

унікальні шаблони для презентацій можна скласти з 

власних малюнків, фотографій і кліпартів. 

6.    Також для кожної презентації є можливість вибрати тип, 

розмір і колір шрифту. Прикрасити текстову частину 

презентації зручно за допомогою анімаційних ефектів, а 

також виділяючи важливі частини тексту кольором. У 

деякому роді робота з текстовою частиною презентації 

схожа з функціоналом Microsoft Office Word. 

7.    Для наочності окремі слайди рекомендується 

забезпечувати фотоматеріалами, відеоматеріалами, 

графіками і схемами. Практично будь-який графічний 

матеріал може гармонійно вписатися в загальний стиль 

презентації тим більше, що функціональні можливості 

дозволяють озвучити презентацію і навіть забезпечити 



слайди окремими звуковими ефектами. 

8.    Презентації зручно використовувати для залучення уваги 

аудиторії, комплексної подачі великого обсягу матеріалу, а 

також в ході навчання дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

Зверніть увагу 

  При створенні робочих презентацій не рекомендується використовувати 

яскраву і кричущу кольорову гаму, велика кількість анімаційних і звукових 

ефектів. Яскравість і динамічність презентації буде відволікати аудиторію від 

основної інформації. 

Корисні поради 

  Презентації можуть стати відмінними рекламним інструментом: за 

допомогою презентації можна влаштувати для клієнтів ефектну 

демонстрацію своїх дизайнерських робіт, рукодільних шедеврів або колекції 

фотоматеріалів. 

 

 

 


