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Поняття презентацій та їх види 

Презентація – це набір слайдів, де є текст, графічні об’єкти, 

рисунки, кнопки тощо. Презентація може містити звук, відео та 

анімацію. Її демонструють на екрані монітора або за допомогою 

мультимедійного комплексу (комп’ютер, аудіообладнання, 

проектор, екран чи інтерактивна дошка). 

Залежно від способу реалізації на комп’ютері розрізняють 

такі види презентацій: 

 зі сценарієм; 

 інтерактивні; 

 автоматичні. 

Презентація зі сценарієм – це традиційна презентація зі 

слайдами, доповнена засобами показу кольорової графіки й 

анімації з виведенням відеоматеріалу на великий екран або 

монітор. У ній є можливість під час показу вносити зміни у 

процес демонстрації, а також використовувати титри, що 

проходять на екрані і містять додаткові пояснення. 

Презентація зі сценарієм є найпоширенішим видом 

мультимедійних презентацій. 

Інтерактивна презентація – це діалог користувача з 

комп’ютером, під час якого користувач приймає рішення, який 

матеріал для нього важливий, і за допомогою миші або натис-

ненням на відповідні клавіші вибирає на екрані потрібні об’єкти. 

Комп’ютер видає інформацію, на яку надійшов запит. 

Усі інтерактивні презентаційні програми керуються подіями. 

Це означає, що при настанні певної події (натиснення на клавішу, 

позиціювання курсора на екранний об’єкт тощо) програма 

виконує відповідну дію. 

Інтерактивна презентація дає змогу відшукати потрібну 

інформацію, заглиблюючись у неї настільки, наскільки це було 

передбачено розробником презентації. Наприклад, користувач 

починає вивчати певний товар із відображеної на екрані загальної 

характеристики. При потребі, клікнувши мишею на 

гіперпосиланні, кнопці чи значку (якщо таке передбачено) можна 

одержати більш детальну інформацію про даний товар. 

В інтерактивній презентації інформація можне подаватися: 

 графічно; 
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 у текстовому вигляді;  

 за допомогою анімації або відеокліпів; 

 як читання тексту від автора з використанням звукових 

ефектів; 

 у вигляді різноманітних поєднань усіх елементів. 

Автоматична презентація – це закінчений інформаційний 

продукт. Його можна перенести на відеоплівку, дискету, 

компакт-диск і розіслати потенційним споживачам. 

Залежно від сфери застосування розрізняють такі типи 

презентацій: 

 торгові; 

 маркетингові; 

 навчальні; 

 корпоративні. 

Торгові презентації дають змогу розповісти, які потреби 

споживача задовольняє товар і які переваги він має, а також за 

короткий термін надати потенційному покупцю всю необхідну 

інформацію. 

Торгова презентація може бути: 

 презентацією зі сценарієм. Проводиться за певним сценарієм в 

офісі майбутнього покупця або у нього вдома; 

 інтерактивною презентацією. Її можна записати на один із 

носіїв інформації і надіслати покупцю для попереднього 

визначення його зацікавленості товаром; 

 автоматичною презентацією. У цьому випадку матеріал 

розташовують за схемою: початок (основні відомості), середи-

на (вигоди) і кінець (резюме). Призначена для того, щоб 

покупець ознайомився з товаром самостійно. 

Маркетингові презентації використовують під час 

підготовки умов для майбутніх торгових презентацій. Вони 

призначені для масової аудиторії споживачів (проводяться на 

виставках-ярмарках або в офісі покупця), для агентів з продажу 

тощо. 

Щоб зосередити увагу на компанії та її продукції, у 

презентації можна об’єднати графіку, анімацію, відео і звук. 

Прикладом маркетингової презентації є рекламні ролики на 

телебаченні. 

Маркетингова презентація також може бути: 
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 презентацією зі сценарієм. Її можна розіслати менеджерам 

офісів для показу у відділах збуту на місцях. Зазвичай вона 

містить анонси й огляд нових товарів, а також порівняльний 

аналіз товарів власної компанії та продукції конкурентів; 

 інтерактивною презентацією. Надає можливість вибирати як 

спосіб ознайомлення з діяльністю компанії та її продукцією, 

так і міру деталізації матеріалу. Інтерактивна презентація дає 

змогу доносити інформацію до різних груп споживачів; 

 автоматичною презентацією. На виставках такі презентації 

часто є основою експозиції. Їх можна розіслати споживачам на 

дискетах, компакт-дисках, відеокасетах тощо, охопивши 

великі групи потенційних покупців. 

Навчальні презентації використовують для того, щоб зручно 

і наочно подати матеріал. Приклади навчальних презентацій: 

 презентація-семінар (ознайомлення із новою продукцією; 

порівняльний аналіз продукції, що випускається; огляд 

поточного стану ринку; форма навчання студентів чи 

працівників); 

 презентація для самоосвіти (інтерактивна система, за 

допомогою якої можна отримати відомості про товар, 

компанію, ринок, конкурентів тощо); 

 презентація-порада (інструктаж для викладача або лектора 

щодо правильного проведення презентації тощо); 

 презентація для клієнтів корпорації (навчальні чи 

тематичні диски, які розсилаються на замовлення та ін.). 

Навчальна презентація може бути: 

– презентацією зі сценарієм (наприклад, на семінарі у вузі). Дає 

змогу корегувати набір та послідовність матеріалу залежно від 

аудиторії; 

– інтерактивною презентацією (навчальні курси для 

самостійного опанування). Може використовуватися в 

локальній мережі чи Internet; 

– автоматичною презентацією (відео супровід експонатів у музеї 

тощо). 

Корпоративні презентації призначені для донесення 

інформації до акціонерів корпорації, зокрема через Internet, що 

дає змогу дістати доступ до гіпертекстової гіпермедійної системи 

World Wide Web (WWW). Гіпертекстові документи (щорічні 
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звіти, проспекти тощо), які є у WWW, містять текстові посилання 

на інші документи, розміщені на WWW-серверах по всьому світу. 

Для звернення до гіпертекстового документа досить клацнути 

мишею на підкресленому фрагменті тексту. 

Функція гіпермедіа є подальшим розвитком ідеї гіпертексту. 

Натиснення на значку швидкого викликання в документі дає 

змогу дістати доступ до графічної, звукової та відеоінформації, 

до комп’ютерної анімації.  

Приклади корпоративних презентацій: 

 щорічний звіт; 

 електронний журнал; 

 презентація для акціонерів; 

 презентація для служб, зайнятих роботою з персоналом; 

 презентація з питань інвестицій і фінансування тощо. 

У корпоративних презентаціях використовуються всі види 

презентацій: 

 презентація зі сценарієм призначена для демонстрації на 

великих зборах акціонерів компанії, наприклад із питань, 

пов’язаних з отриманням інвестицій; 

 інтерактивна презентація дає змогу користувачу самостійно 

ознайомитися з інформацією про структуру, продукцію і 

персонал корпорації; 

 автоматичну презентацію, записану на відеокасету, можна 

розсилати акціонерам, банкам-інвесторам, службовцям тощо, 

або демонструвати на виставках-ярмарках. 

 

Вимоги до презентацій 

Склад презентації 
Як правило, до складу презентації повинні входити: 

1. Титульний слайд. 

2. Зміст у вигляді гіперпосилань на потрібні слайди або 

розділи. 

3. Основний матеріал презентації. 

4. Перелік використаних джерел (до 5 основних). 

5. Завершальний слайд. Слайд з фотографією автора і 

контактною інформацією (пошта, телефон). 

 



Microsoft Office PowerPoint 2007 

7 

Оптимізація зображень 
У презентації потрібно розміщувати тільки оптимізовані 

(стислі) хорошої якості зображення. Якщо презентація довго 

завантажується (в основному через великий розмір), то це 

свідчить про її неякісність. 

Збереження презентації 
Якщо презентація створюється в PowerPoint 2007, то 

остаточний її варіант краще зберігати в форматі Презентація 

PowerPoint 97-2003 або в форматі Демонстрація PowerPoint 

(PPS). 

 Під час використання будь-яких нестандартних шрифтів 

необхідно поставити прапорець біля пункту Вбудувати шрифти 

у файл. Для цього необхідно у випадаючому списку 

Настроювання панелі швидкого доступу вибрати команду Інші 

команди… Відкриється діалогове вікно Параметри PowerPoint, 

у лівій частині якого потрібно вибрати Збереження, а в правій – 

відповідну опцію. 

У такому випадку презентацію зможе відкрити будь-який 

користувач і текст на слайдах буде відображатися точно так, як 

на комп’ютері, на якому вона створювалась. 

Вставка відео 
Найкраще відео вставляти в форматі wmf або mpg, уникаючи 

форматів avi та mov. Для перекодування відео в потрібний 

формат можна скористатись будь-яким відеоконвертером. Файли 

відеороликів повинні знаходитись у тій самій папці, що й  

презентація. 

Вплив кольору 
На одному слайді рекомендується використовувати не більше 

трьох кольорів: один для фону, один для заголовків, один для 

тексту. Для фону і тексту найчастіше використовують контрастні 

кольори.  

Колір фону 
Для фону обирають більш холодні тони (синій або зелений). 

Строкатий фон бажано не використовувати. Якщо презентація 

демонструватиметься в погано освітленому приміщенні, то краще 

обрати білий фон. Текст на слайдах повинно бути добре видно. 
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Розміщення зображень (фотографій) 
Матеріали розташовуються на слайдах у такий спосіб, щоб 

зліва, праворуч, зверху та знизу від краю слайда залишалися 

вільні поля. 

Для кращого сприйняття бажано дотримуватися єдиного 

формату слайдів (однаковий тип шрифту, подібна колірна гамма). 

Використання списків 
Бажано не використовувати списки із великим числом 

пунктів. Оптимальною є їх кількість − 3, 5 або 7. 

 Великі списки і таблиці розбивають на 2 слайда. Чим 

простіше, тим краще. 

Анімаційні ефекти 
Анімація не повинна бути нав’язливою. Не допускається 

супровід появи тексту звуковими ефектами (зі стандартного 

набору звуків PowerPoint). Не рекомендується обирати ефекти 

анімації до заголовків, особливо такі, як "Обертання", "Спіраль" 

тощо. 

В інформаційних слайдах анімація об’єктів допускається 

лише у випадку, якщо це необхідно для відображення змін і якщо 

черговість появи анімованих об’єктів відповідає структурі 

презентаційного матеріалу. 

Зміст інформації 
Під час підготовки слайдів в обов’язковому порядку 

необхідно дотримуватися прийнятих правила орфографії, 

пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність 

крапки в заголовках тощо). 

Форма представлення інформації повинна відповідати рівню 

знань слухачів. 

Розташування інформації на слайді 
Краще сприймається інформація, яка розташована 

горизонтально, а не вертикально. Найбільш важлива інформація 

повинна знаходитись у центрі екрану. Форматувати текст 

необхідно за шириною і не допускати “рваних” країв. 

Рівень запам’ятовування  інформації  

також залежить від її розташування на екрані. 

У лівому верхньому кутку слайда розташо-

вується найбільш важлива інформація. 
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Шрифт 
Текст на слайдах повинно бути добре видно. Тому для 

презентацій розмір шрифту обирають не менше як 22 пт. Бажано 

не використовувати виділення тексту курсивом, так як він 

ускладнює читання, уповільнює швидкість сприйняття. 

Найкраще для презентацій використовувати шрифти без зарубок: 

Arial, Verdana. Міжрядковий інтервал – 1,5.  

Бажано встановлювати єдиний стиль шрифту для всієї 

презентації. 

Способи виділення інформації 
Варто використовувати: рамки, межі, заливку, різні кольори 

шрифтів, штрихування, стрілки. Якщо потрібно привернути увагу 

до інформації, тоді використовують малюнки, діаграми та схеми. 

Обсяг інформації 
Не варто заповнювати один слайд великим обсягом 

інформації, оскільки слухачі можуть за один раз запам’ятати не 

більше трьох фактів, висновків або визначень.  

Найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові 

пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді. 

Розміщення багато дрібного тексту на слайді є неприпустимим. 

Кількість тексту в презентаціях повинна становити 

приблизно 35%. Увесь непотрібний текст слід залишити або для 

усного виступу, або замінити його ілюстративним матеріалом: 

графіками, картинками тощо. Текст презентації повинен бути 

лаконічний і зрозумілий. 

Розгалужена навігація 
Навігація – це перехід на потрібний розділ зі змісту і 

навпаки. Її використовують для забезпечення інтерактивності та 

нелінійної структури презентації, що розширює область 

застосування.  

Звук 
Музика повинна бути ненав’язлива, а її вибір – виправданий.  

 

Слід розуміти, що вимоги до презентацій мають 

рекомендаційний характер і, в першу чергу, їх дотримання 

повинно визначатись метою використання презентації. 
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Загальні відомості про PowerPoint  

Призначення PowerPoint  

Для розроблення презентацій мультимедіа однією з  

найпоширеніших в Україні є україномовна версія 

PowerPoint 2007, яка входить до складу інтегрованого пакета 

Microsoft Office 2007. За допомогою цього додатка розробляють 

презентації, що складаються з наборів слайдів, у яких текст 

поєднується з графічними об’єктами, фотокартками, звуком, 

відео- та мультиплікаційними ефектами. Слайди можна подати як 

у чорно-білій гаммі, так і у вигляді кольорових зображень. Для 

цього використовують спеціально створені шаблони оформлення. 

Шаблони можна придумати і самостійно. 

Слайди можуть містити: 

 текст; 

 таблиці; 

 діаграми, у тому числі організаційні; 

 рисунки; 

 відеокліпи; 

 звуковий супровід (музику або голос); 

 гіперпосилання на інші слайди та документи (презентації, 

таблиці, діаграми тощо, які знаходяться на даному 

комп’ютері або в Internet). 

Окремі об’єкти слайдів можуть мати ефекти анімації. 

Оскільки PowerPoint є складовою Microsoft Office, то, 

готуючи презентацію, можна використовувати фрагменти 

документів Word, електронних таблиць і діаграм Excel, даних 

Access. Створені в PowerPoint слайди можна відразу переглянути 

і, при потребі, змінити. 

Презентації PowerPoint можна демонструвати: 

 на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в 

Internet); 

 на екрані за допомогою мультимедійного проектора; 

 на екрані за допомогою епідіаскопів, використовуючи 

прозорі плівки (прозірки); 

 на екрані за допомогою діапроекторів, використовуючи 

35-міліметрові слайдофільми; 
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 як роздруки на папері. 

Слайди підготовлені за допомогою РоwеrРоіnt можна 

демонструвати в певній послідовності, окремо відображати 

елементи певного слайду, задавати час переходу від одного 

слайда до іншого, ефекти відображення слайда і т.д. Управління 

показом слайдів може відбуватися вручну, тобто за допомогою 

клавіатури або миші, або автоматично, коли слайди 

перемикаються самі через певний проміжок часу. 

 

Огляд середовища PowerPoint 2007 

Інтерфейс програми PowerPoint 2007 аналогічний до 

інтерфейсу інших додатків пакету Microsoft Office 2007.  

Запустити PowerPoint 2007 можна так само, як і будь-який 

інший додаток: 

– через меню Пуск  Усі програми  Microsoft Office  

Microsoft Office PowerPoint 2007; 

– за допомогою відповідної кнопки панелі Office; 

– за допомогою ярлика програми на робочому столі; 

– подвійним клацанням на піктограмі підготовленої раніше 

презентації. 

Після запуску програми на екрані з’являється вікно 

PowerPoint, основними елементами якого є (рис. 1): 

– рядок заголовка, що містить кнопки керування вікном та назву 

файлу презентації; 

– панель швидкого доступу, яка містить інструменти, що 

найчастіше використовуються; 

– кнопка «Office», що надає можливості для роботи з файлами 

презентацій; 

– кнопки зміни розміру вікна; 

– стрічка команд із вкладками; 

– область редагування слайда; 

– рядок стану; 

– елемент управління для зміни масштабу; 

– кнопки ( ) перемикання режимів перегляду презентації. 

PowerPoint 2007 має декілька режимів роботи: 

1) звичайний режим (режим структури, режим слайдів); 

2) режим сортувальника слайдів; 
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3) режим сторінок нотаток; 

4) режим показу слайдів. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вікно PowerPoint у звичайному режимі 

Для переходу між режимами використовують відповідні 

кнопки на вкладці Вигляд (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Кнопки режимів перегляду слайдів на вкладці Вигляд 

Однак зручніше користуватися кнопками в області зміни 

режимів роботи із презентацією, яка розташована в правій 

частині рядка стану. Тут є кнопки основних режимів роботи: 

звичайний режим, режим сортувальника слайдів, режим показу  

слайдів (рис. 3). 

 

Рис. 3. Кнопки режимів перегляду слайдів 
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У режимах підготовки презентації (звичайному і 

сортувальника) вікно PowerPoint 2007 за структурою нагадує 

вікна інших додатків, тобто має кнопку Office, панель швидкого 

доступу, стрічку з вкладками, рядок заголовка та рядок стану.  

У звичайному режимі робоча ділянка вікна PowerPoint 2007 

складається з ділянок слайда, структури і нотаток (рис. 1). 

Розміри кожної з них можна змінювати, перетягнувши межу 

потрібної ділянки у необхідному напрямку. 

Ділянка структури може мати різний вигляд, залежно від 

способу відображення інформації на ній. Для визначення такого 

способу існує дві закладки у верхній частині ділянки структури 

(Структура, Слайди). Режим структури використовують для 

ознайомлення зі структурою всієї презентації і, при потребі, її 

зміни (шляхом переміщення розділів, їх вилучення, редагування 

тексту тощо). На ділянці структури відображаються номер, назва 

слайда і текст, що міститься в ньому. Натиснувши на кнопку чи 

назву певного слайда, можна відразу ж перейти до роботи з 

відповідним слайдом, який з’являється на ділянці слайда. Текст 

можна вводити як до ділянки структури, так і до ділянки слайда. 

Відмінність режиму слайдів  від режиму структури полягає в 

тому, що на ділянці структури слайди подано не у вигляді тексту, 

а у вигляді зменшеного графічного представлення. 

У режимі сортувальника на робочій ділянці PowerPoint 

відображається вся презентація (рис. 4). Кожний слайд 

виводиться у зменшеному вигляді. Цей режим використовують 

для перегляду послідовності, у якій розташовано слайди в 

презентації, а також для переходу до роботи з певним слайдом. 

Для цього досить двічі клікнути на ньому. У режимі 

сортувальника зручно переміщати окремий слайд на інше місце 

презентації, перетягуючи його мишею. Тут також можна 

додавати нові слайди перед виділеним або знищувати виділений 

слайд, натиснувши клавішу Delete. На етапі підготовки 

демонстрації цей режим використовується, щоб задати інтервали 

часу для показу кожного слайда й встановити анімаційні ефекти 

при переході від одного слайда до іншого. 

Режим сторінок нотаток – перегляд сторінки нотаток для 

змінення вигляду нотаток доповідача на такий, в якому ці 
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нотатки друкуватимуться. Під час демонстрації слайда нотатки 

до слайда не відображаються. 

 

 

Рис. 4. Вікно PowerPoint 2007 у режимі сортувальника 

Режим сортувальника слайдів не дає змоги виконувати 

операції з редагування слайдів. Це можна робити тільки у 

звичайному режимі. 

Режим показу слайдів призначений для демонстрації пре-

зентації. У ньому кожний слайд виводиться на весь екран. 

Використовуючи кнопки режимів (див. рис. 1-2), можна 

переключатися з одного режиму в інший під час підготовки і де-

монстрації слайдів, а також при внесенні та зміні нотаток. 

Оскільки в режимі показу слайдів поточним слайдом зайнято 

весь екран, то вийти з нього можна, натиснувши клавішу Esc або 

обравши відповідну команду з контекстного меню, що 

викликається кліканням правою клавішею миші на будь-якому 

місці слайда. 

Кожен із режимів призначений для певного кола завдань, має 

свої можливості, і часто потрібна команда працює тільки в 

якомусь певному режимі, тому необхідно вчасно перемикати 

режими. 

Завершують роботу в PowerPoint 2007, закриваючи вікно 

програми. 
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