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Урок 20 

Тема уроку: Аналіз та компонування інформації для проекту у 

різному форматі. Презентація майбутнього проекту. 

Мета уроку: Засвоєння учнями поняття «презентація»; знань про 

технологію створення електронної презентації; призначення та технологію 

використання програмних засобів PowerPoint та Publisher. Формування вмінь 

здійснювати підбір інформації та розробляти презентації засобами 

PowerPoint та Publisher. Виховувати допитливість, уважність, наполегливість. 

Формувати логічне мислення, пам’ять. 

Матеріали уроку: 

Логічним завершенням проектної діяльності є презентація власних 

досягнень. Презентація (від лат. Praesentatio) – громадське представлення 

чого-небудь нового, що недавно з'явився або створено. Презентація являє 

собою поєднання комп'ютерної анімації, графіки, відео, музики та звукового 

ряду, які організовані в єдине середовище. Як правило, презентація має 

сюжет, сценарій і структуру, організовану для зручного сприйняття 

інформації. Відмінною особливістю презентації є її інтерактивність, тобто 

створюється для користувача сучасними комп'ютерними засобами 

можливість взаємодії з зображенням. 

Таким чином, презентація – це зазвичай інформаційний або 

рекламний інструмент, що дозволяє користувачеві активно взаємодіяти з ним 

через меню управління. Презентація зазвичай містить в собі текст, ілюстрації 

до нього і витримана в єдиному графічному стилі. Насьогодні інформаційні 

технології дозволяють створювати презентації з використанням аудіо- і 

відеовставок, робити презентації динамічними та інтерактивними, 

використовувати в них гіпертекстові посилання. 

Видів презентації існує безліч в залежності від цілей використання – 

наприклад, для навчальна презентація може створюватися у скороченій або 



 

 

розширеній версії, з максимальним або мінімальним застосуванням 

інструментів мультимедіа. 

Презентувати результати власної діяльності можна за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій та програмних продуктів, що їх 

наповнюють.  Це програма PowerPoint. 

 

2. Програмні засоби для розробки електронних презентацій. 

Найпростішим способом ознайомлення аудиторії з власними 

результатами проектної діяльності є мультимедійна презентація за 

допомогою програми PowerPoint. Microsoft PowerPoint (повна назва - 

Microsoft Office PowerPoint) – програма для створення і проведення 

презентацій, що є частиною Microsoft Office і доступна в редакції для 

операційної системи Microsoft Windows. 

 У 2002 році вийшла версія PowerPoint, яка не тільки була включена в 

пакет Microsoft Office XP, але також розповсюджувалася як окремий 

продукт. У ній з'явилися такі функції, як порівняння і змішення змін в 

презентації, можливість задавати шляхи анімації для індивідуальних форм, 

створення пірамідальних, радіальних і цільових діаграм, а також кругів 

Ейлера, панель завдань для перегляду і вибору об'єктів буфера обміну, захист 

презентації паролем, автоматична генерація фотоальбому.  

Microsoft PowerPoint 2003 не сильно відрізняється від попередника. 

Він збільшує ефективність роботи в групі і тепер має можливість створення 

«Пакету для CD», який дозволяє скопіювати презентацію з мультимедійним 

змістом і переглянути її на компакт-диску. Версія PowerPoint 2007 

привносить основні зміни в інтерфейс програми і збільшує графічні 

можливості.  

Презентацію необхідно складати за певним планом. Перш за все 

необхідно визначити кількість слайдів презентації та визначити їх зміст. Для 

того щоб перейти до створення мультимедійної презентації слід запустити 



 

 

програму PowerPoint. За допомогою структурних елементів даної програми 

виготовляється презентація. 

 

3. Програмні засоби для створення публікацій. 

Програмою, яка дає можливість презентувати результати проектної  

діяльності є  Publisher. Microsoft Office Publisher – настільна видавнича 

система від Microsoft. Ця програма початкового рівня, що відрізняється від 

Microsoft Word тим, що акцент у ньому робиться на проектування розмітки 

сторінки, а не на оформлення та перевірку тексту. Microsoft Publisher – 

програмне забезпечення комп’ютерної верстки, що входить до складу пакету 

Microsoft Office. Комп'ютерна верстка (англ. Desktop publishing - «настільне 

видавництво») – це використання персонального комп'ютера та спеціального 

програмного забезпечення для створення макету з метою подальшого друку в 

типографії або на принтері.  

Користувач створює макет сторінки, який може містити текст, 

малюнки, фотографії та інші ілюстративні елементи. У залежності від 

необхідної кількості та якості матеріалів друк може виконуватися на 

принтері, ризографі або в спеціалізованих друкарнях.  

Під терміном комп'ютерна верстка розуміють не тільки створення 

макета сторінки для книг та журналів. Цей термін також використовується 

для створення макетів рекламних оголошень, упаковки, дизайну виставкових 

стендів і т. п.  

Сукупність даних параметрів робить цей пакет зручним для широкого 

кола користувачів, в тому чисті школярів, а саме: 

− Office Publisher містить нові і вдосконалені засоби, що 

допомагають ефективно створювати, настроювати і багато разів 

використовувати різноманітні інформаційні матеріали, які можна 

адаптувати потреб навчального процесу. 

 

Домашне завдання: 



 

 

Розробка презентації та публікації 

Завдання 1. Створення електронних презентацій та публікацій 

засобами PowerPoint. 

Завдання 2. Розробка публікації засобами Publisher. 

Вступний інструктаж  

 Після того, як проведено підбір інформації, перейдемо до 

виготовлення публікації засобами  Publisher. Для того, щоб запустити 

програму Publisher необхідно вибрати дану команду в папці Microsoft Office.  

В області «Нова публікація», що відображається у лівій частині 

екрана, у списку типів публікацій виберіть тип "Публікації для друку" → 

"Бюлетені". 

Потім в області завдань "Параметри: Бюлетень" клацніть на 

посилання "Зміст сторінки" і вкажіть кількість колонок для свого документа. 

Далі клацніть на посилання "Кольорові схеми" виберіть один з 

варіантів та клацніть на посилання. Потім необхідно зберегти даний 

документ. 

Для того, щоб ввести текст до інформаційного бюлетеня необхідно 

виконати наступні операції. 

1. Для заміни текстового заповнювача, розміщеного в певній 

текстовій рамці, слід клацнути лівою кнопкою миші в будь-якому місці  цієї 

рамки і почати вводити власний текст. Новий текст відразу почне замінювати 

той, що був у шаблоні. 

2. Для зміни розмірів текстової рамки  один раз клацніть в області 

тексту і помістіть курсор миші на одне з маленьких білих кіл. Коли форма 

курсора зміниться можна виконати зазначену операцію. 

3. Після введення тексту необхідно зберегти зміни. 

– зробити підсумок практичної роботи, мотивувати його.  

Завдання скинути на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 


