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ПЕРЕДМОВА
Діяльність людей часто пов’язана із накопиченням, поширенням та
обробкою інформації. Вона допомагає правильно оцінити події, що відбуваються, прийняти обґрунтоване рішення, знайти найбільш вдалий варіант
розв’язання проблеми. Тому інформація стала одним з найважливіших
стратегічних, управлінських ресурсів, поряд з людськими, фінансовими та
матеріальними ресурсами. Інформація також є одним із найсильніших засобів впливу як на особистість, так і суспільство в цілому. Виходячи з
цього можна казати, що хто володіє величезними обсягами різнопланової
інформації, то той завжди знаходиться в більш виграшному положенні
порівняно з іншими.
Розуміння і сприйняття інформації людиною завжди починається з
відчуття. Доведено, що основний обсяг інформації сприймається саме органами зору (на слух сприймається не більше 10%, візуально близько 30%,
а якщо людина залучена в процес сприйняття інформації, то близько 60%).
Очевидно, що роль візуальних моделей подання інформації з часом буде
тільки зростати. На ринку програмних продуктів є ціла низка прикладних
програм, призначених для створення і демонстрації мультимедійних презентацій. Однією з найбільш ефективних, з точки зору швидкості та простоти засвоєння навиків роботи і функціональних можливостей, є Microsoft
PowerPoint.
Зовсім ще недавно терміни “хмарні технології”, “хмарні обчислення”,
“хмарні сервіси” були лише у лексиконі фахівців ІТ-сфери, якими розроблялися платформи для організації хмарних сервісів збереження і спільного редагування документів тощо. Хмарні рішення привели до істотної зміни парадигми створення, доставки і споживання ІТ-ресурсів та на сьогоднішній день
вже стають невід’ємною частиною успішної роботи бізнес-компаній, науковців, студентів й пересічних громадян. У зв’язку з невеликою кількістю доступних україномовних навчальних матеріалів, що містять детальну інформацію про можливості хмарних сервісів для створення інтерактивних презентацій в режимі онлайн та функціональне призначення інструментарію програми
Microsoft PowerPoint найновіших версій, актуальною стає проблема систематизації відповідного теоретичного матеріалу та розробки лабораторних робіт.
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Мета навчального посібника “Програми і веб-сервіси для створення
презентацій та візуалізації інформації” – сприяти формуванню у студентів
глибоких знань із комбінування різних форм представлення та візуалізації
інформації з метою забезпечення високого ступеня її сприйняття при публічному представленні, набуттю вмінь і практичних навичок роботи у різних програмних середовищах та хмарних сервісах для створення професійних інтерактивних презентацій.
Основними завданнями видання є: розширити знання студентів щодо
функціональних можливостей спеціальних програмних засобів для створення інтерактивних презентацій та опублікування їх у мережі Інтернет;
навчити їх творчо підходити до вирішення проблем подання та сприйняття
інформації; прищепити вміння оволодівати новими технологіями одноосібного чи колективного створення презентацій та їх показу; спонукати до
постійного вдосконалення навичок та пізнання нового; сприяти формуванню візуального та професійного мислення.
У структурному аспекті посібник містить огляд основних програм та
сучасних технологій створення презентацій у декстопній чи онлайн формі,
завдання та рекомендації для виконання лабораторних робіт, контрольні
запитання для перевірки знань. Навчальний посібник підготовлено на сучасних концептуальних засадах, що враховують інноваційні закономірності навчального процесу у вищій школі й зорієнтовані на формування
фахових компетентностей щодо застосування ІТ для організації інформаційно-аналітичного забезпечення бізнес-процесів та демонстрації досягнутих результатів при виконанні науково-дослідної роботи.
Автор сподівається, що даний навчальний посібник буде корисним
не тільки для студентів, а й для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників та широкого кола фахівців, діяльність яких пов’язана із
публічним представленням інформації. А також з вдячністю прийме критичні зауваження, спрямовані на вдосконалення навчального посібника.
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та управління ними під час демонстрації

РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМИ І СЕРВІСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ ПІД ЧАС
ДЕМОНСТРАЦІЇ
1.1. Прикладні програми створення, редагування та перегляду
електронних презентацій
Існує величезна кількість програм і сервісів, за допомогою яких можна зробити презентацію. Відповідні інструменти є практично у всіх популярних офісних пакетах, в тому числі, зрозуміло, у Microsoft Office і Open
Office. Розглянемо функціональні можливості найбільш популярних, що
дозволяють самостійно зробити професійні бізнес-доповіді, портфоліо, комерційні пропозиції, посібники для семінарів тощо.
MS PowerPoint
MS Power Point є однією із найпоширеніших прикладних програм
для створення, перегляду та демонстрування показів слайдів, які поєднують текст, фігури, зображення, графіки, анімацію, діаграми, відео тощо.
Програма входить до пакету Microsoft Office, арсенал якої включає всі
необхідні інструменти для створення статичних і анімованих слайдів
(рис. 1.1).
Під час роботи у PowerPoint в одній презентації можна об’єднати різні документи Microsoft Office: текстові документи Word, електронні таблиці Excel, дані Access, графічні ілюстрації Microsoft Clip Gallery тощо.
Незважаючи на відмінності в інтерфейсі більш ранніх і більш пізніх
версій PowerPoint, основні функціонали програми залишилися практично
без змін, тобто виконання типових дій, які використовуються при створенні комп’ютерної презентації, забезпечується в кожній з версій у повному
обсязі. Незначні функціональні відмінності між версіями PowerPoint пов’язані з додаванням деяких додаткових можливостей у більш пізніх версіях
програми, наприклад, додаткових засобів захисту авторських прав і т. д.
За допомогою PowerPoint можна створити різні слайд-шоу: бізнеспрезентації; лекції; інформаційні станції (інформаційне табло); Internetпрезентації.
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