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06.10.2021 

Урок 11 

Тема уроку: Аналіз та компонування інформації для проєкту у 

різному форматі. Презентація майбутнього проєкту. 

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 
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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 
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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 проєктування 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.  

Програма Publisher є могутнім інструментом, який реалізує технології, 

що дозволяють підбирати правильні з дизайнерської точки зору рішення. 

Більше 8500 варіантів шаблонів для створення поширених інформаційних 

матеріалів (бюлетені, буклети, дидактичні матеріали, поштові картки, Web-

вузли і каталоги) дають можливість швидко створювати публікації високої 

якості. Програма більш повно інтегрована з іншими додатками Microsoft 

Office, і наявність звичних елементів управління, знайомих по інших 
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додатках Office, дозволяє використовувати її практично без навчання. 

Publisher містить більш інтелектуальні засоби автоматизованого дизайну, 

розширені можливості по підготовці документів до друку і публікації в Web. 

Частину нових функцій (функція розпізнавання мови, нова панель 

завдань, автовідновлення, новий буфер обміну тощо) програма Publisher 

отримала як одного з компонентів Office XP. Крім того, дана версія 

перейняла багато функцій у інших додатків Office. До подібних функцій 

можна віднести функцію попереднього перегляду, засоби OfficeArt, 

автофігури, тезаурус, можливість роботи з декількома документами, функцію 

Mail Merge і багато іншого. Третя група удосконалень відноситься до 

індивідуальних нововведень Publisher. Тут, насамперед, варто відзначити 

розширені можливості по підготовці файлу до офсетного друку, нові 

можливості роботи з Web-документами, розширений набір шаблонів і 

майстрів.  

Publisher органічно поєднує в собі засоби створення друкарської 

продукції і Web-документів. Створений документ може бути роздрукований 

на звичайному десктоп-принтері, перетворений на чотириколірний документ 

для офсетного друку, трансформований в Web-страницу або відправлений по 

e-mail. 

Закінчуючи загальний огляд, можна сказати, що Publisher має 

достатній набір засобів, які вимагають мінімального часу для засвоєння. 

Звичайно, цінність багатьох шаблонів знижується через те, що в них не 

враховується російська специфіка. 

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. 
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− Швидкий початок роботи при використанні бібліотеки з 

сотень шаблонів оформлення і незаповнених публікацій, що 

настроюються, включаючи інформаційні бюлетені, брошури, рекламні 

листівки, листівки, веб-вузли, формати поштових повідомлень і багато 

що інше.   

− Перед вибором шаблону можна скористатися функцією 

динамічного перегляду шаблонів Office Publisher із застосуванням 

елементів фірмової символіки, включаючи кольори, шрифти, емблему і 

відомості про бізнес.  

− Нова функція пошуку дозволяє швидко знаходити і 

проглядати в каталозі Publisher високоякісні шаблони Office Publisher з 

веб-вузла Microsoft Office Online.  

− Для прискорення пошуку шаблонів можна скористатися 

ефективними засобами розподілу по категоріях, перегляду, відкриття і 

збереження в теці "Мої шаблони".  

− Завдяки зберіганню часто використовуваного тексту, 

елементів оформлення і графічних об'єктів в новому сховищі вмісту для 

подальшого використання в інших публікаціях досягається значна 

економія часу і сил.  

− Повторне використання створеного вмісту для інших 

методів публікації і розповсюдження. Наприклад, можна легко 

помістити вміст з багатосторінкового інформаційного бюлетеня в 

шаблон електронної пошти або веб-сервер-шаблон для розповсюдження 

в Інтернеті.  

− Можна вибрати одну більше 70 створених професіоналами 

колірних схем або створити свою власну. Якщо потрібно 

використовувати кольори Pantone, їх можна вибрати безпосередньо в 

Office Publisher.  

− У панелі завдань Publisher доступна допомога по 
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стандартних процедурах Office Publisher, таким як вставка зображення, 

злиття стандартних листів або багатократне використання вмісту. 

− Розширена можливість злиття каталогів дозволяє 

створювати часто оновлювані матеріали, такі як специфікації, каталоги і 

прейскуранти, об'єднуючи текст і зображення з бази даних.  

− Доступне налаштування публікацій з використанням 

колекції інтуїтивно зрозумілих макетів, розміток, друкарських ефектів і 

засобів роботи з графікою.  

− Вдосконалений засіб перевірки макету дозволяє завчасно 

виявити і виправити поширені помилки макету в матеріалах, 

призначених для друку, розміщення в мережі і розповсюдження по 

електронній пошті.  

Також Publisher зручний тому, що дає можливість індивідуального 

налаштування публікацій та інших дидактичних матеріалів. Office Publisher 

містить нові засоби злиття електронної пошти, а також вдосконалені 

можливості злиття пошти і каталогів, завдяки якому простіше створювати і 

поширювати в друкарському вигляді або в електронному дидактичних 

матеріали, настроєні під індивідуального користувача. У Publisher доступне 

злиття і зміна списків розсилки з декількох джерел, включаючи Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Access тощо. За 

допомогою отриманого списку можна створювати дидактичні матеріали, які 

можна поширювати в електронному або в друкарському вигляді. Крім того, 

індивідуальні гіперпосилання роблять можливим налаштування тексту і 

адреси гіперпосилань при злитті електронної пошти. Покращена інтеграція з 

Microsoft Office Outlook з диспетчером контактів дозволяє почати і 

відстежити розсилку маркетингових матеріалів, створених в Publisher. 

Отже, ми переходимо до розробки учнівського інформаційного 

бюлетеня.  Перш за все необхідно підібрати інформаційний матеріал для 

бюлетеня. Доцільним є підбір інформаційного матеріалу, який охоплює різні 
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аспекти досліджуваної проблеми проектної діяльності. На першій сторінці 

зазвичай подається інформація, яка відображає сутність проєкту. На інших 

сторінках розміщується інформація, яка несе додаткову інформацію про 

об’єкт проєктування (довідкова або цікава інформація). Також на останній 

сторінці можна розмістити тематичний кросворд, ребус або загадки. 

Використання фотографій та картинок підвищить якість публікації. Крім 

того, варто залишити власну контактну інформацію на бюлетені.   

У Publisher є доданий ряд функцій для створення Web-документів. 

Розробивши за допомогою програми Web-сторінку, її можна відразу ж 

відкрити і відредагувати HTML-файл. Можливість відправляти з Publisher 

односторінковий документ у вигляді поштового HTML-повідомлення 

дозволяє одержувачам прочитати документ без установки Publisher — за 

допомогою будь-якої e-mail-програми, яка підтримує HTML.  

Користувачі можуть експортувати готові до друку файли Publisher для 

публікації в Web, автоматично перетворювати буклети і бюлетені в Web-

вузли або створювати Web-вузли за допомогою спеціального майстра. 

Методика ознайомлення вчителів з особливостями використання 

програми Microsoft Publisher для створення веб-сайтів може будуватися 

аналогічно до методики ознайомлення з процесом створення публікації.  

Таким чином, створення піблікації або веб-сайту доцільно  на таких 

основних операціях: 

– вибір макетів для побудови веб-сайту; 

– робота із текстовими полями, графічними об'єктами тощо 

(повторення); 

– добір зі списку потрібних для сайту сторінок; 

– додавання та видалення сторінок веб-сайту;  

– збереження веб-сайту у звичайному форматі; 

– зміна заголовків веб-сторінок;  

– ознайомлення із внутрішніми гіперпосиланнями; 
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– перегляд зовнішнього вигляду веб-сайту; 

– створення гіперпосилань на іншу сторінку веб-сайту, об'єкт, що 

знаходиться в Інтернеті; гіперпосилання області графічного об'єкта; 

– використання засобів перевірки макета веб-сайту; 

– збереження веб-сайту у форматі веб-сторінки.  

 

Домашне завдання: 

Розробка презентації та публікації 

Завдання 1. Створення електронних презентацій та публікацій 

засобами PowerPoint. 

Завдання 2. Розробка публікації засобами Publisher. 

 

Завдання скинути на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

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

 

 

 

 

 


