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Тема: «Поняття електронних презентацій. Основні способи створення презентацій»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про електроні презентації;  

 Розвити уміння створювати та зберігати презентації;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Ривкінд Й.Я.  

«Інформатика 11 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал 

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

- Які види інформації Вам відомі? 

- Назвіть пристрої для обробки інформації. 

- Розкрийте призначення програмного забезпечення 

- Які види ПЗ Вам відомі? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Демонстрація презентації учнів попереднього року навчання..(учні повинні 

зробити висновки, які презентації сподобались, які не сподобались. Чому не 

сподобались?) 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1. ПОНЯТТЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Презентація  — офіційне представлення особи, підприємства, фірми, продукції, 

товару тощо. В наш час під час такого представлення використовують комп’ютерні 

(електронні) презентації.  

Комп’ютерні презентації (від англ. а presentation — подання, представлення) 

створюються за  допомогою спеціальних програм.  

На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію. 

Термін «презентація»(або «слайд-фільм») пов’язаний перш за все з інформаційними 

та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію 



глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми 

презентації не обмежуються пропозицією товарів і   послуг, інформацією про стан 

справ. 

 В школах та вузах за допомогою презентацій можна створювати і демонструвати 

навчальні і довідникові  слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, клубів, 

наукових товарист, демонструвати колекції  та спортивні досягнення, висловити свою 

думку щодо вивченої теми. 

Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, 

комп’ютерну анімацію  процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми 

тощо. 

У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, 

художник і вимогливий глядач. 

 

2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

Презентація (від англ. «presentation» — подання, вистава) — це набір картинок-

слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному 

слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, 

стереозвук, як синтезований, так і записаний з мікрофона. Презентації легко 

створювати за допомогою програми MS PowerPoint. 

Під час створення презентацій бажано врахувати вимоги до змісту презентації: 

• Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту. 

• Використання слів і скорочень. 

• Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому. 

• Ретельно структурована інформація. 

• Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих 

списків. 

• Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба 

подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку 

слайда. 

• Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда. 

• Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац. 

• Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу. 

• Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для 

ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й 

наочно. 

• Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, з якими вони мають 

з'являтися на екрані одночасно. 

• Використовуйте емоційний фон (художня проза запам'ятовується краще, ніж спе-

ціальні тексти, а вірші — краще, ніж проза). 

• Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.  

• Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації 

становить 15 %, зорового — 25 %, а їх одночасне залучення до процесу навчання 

підвищує ефективність сприйняття до 65 %. 



3. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

(за Д.Льюїсом) 

• Кожен слайд має відображати одну думку. 

• Текст має складатися з коротких слів та простих речень. 

• Рядок має містити 6—8 слів. 

• Всього на слайді має бути 6—8 рядків. 

• Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50. 

• Дієслова мають бути в одній часовій формі. 

• Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення 

слайда. 

• У заголовках мають бути і великі, і малі літери. 

• Слайди мають бути не надто яскравими — зайві прикраси лише створюють бар'єр 

на шляху ефективної передачі інформації. 

• Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному 

слайді має бути не більш ніж чотири. 

• Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею. 

• Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. 

4. Види презентацій 

Види презентацій:  

 слайдові  

 потокові. 

Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів. Слайд 

презентації - це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та 

звукові об'єкти, гіперпосилання. 

Основні програми роботи із слайдовими презентаціями: 

 Microsoft Office PowerPoint, 

 OpenOffice.org Impress, 

 Powerbullet Presenter, 

 ProShow Producer, 

 PPT CREATE, 

 Quick Slide Show, 

 MySlideShow 

Інтернет-ресурси віддаленої обробки та демонстрації слайдових презентацій: 

 Google Presentations (http://docs.google.com) 

 Prezi.com (http://prezi.com) 

 Zoho Show (http://show.zoho.com) 

 SlideRocket (http://www.sliderocket.com) 

 Spresent (http://www.spresent.com) 

Потокова презентація призначена для неперервного відтворення послідовності об'єктів 

із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Послідовність об'єктів 

називають потоком. Потокові презентації ще називають відеофільмом. 

Основні програми роботи із потоковими презентаціями: 

 Adobe Flash, 

 Microsoft Movie Maker, 

 AnFX Visual Design, 

 Virtual Tour Builder 

Основні можливості систем опрацювання комп’ютерних презентацій: 



 включення до слайдів презентації текстів, графічних зображень,   відео- і 

звукових об’єктів; 

 редагування та форматування об’єктів презентації; 

 використання шаблонів і стилів оформлення слайдів; 

 застосування ефектів анімації до об’єктів презентації; 

 налаштування послідовності та тривалості відтворення об’єктів; 

 налаштування режимів демонстрації слайдів на екрані монітора   або з 

використанням мультимедійного проектора; 

 демонстрація створеної презентації; 

 підготовка до друку слайдів презентації на  принтері; 

 збереження презентації у файлах різних форматів для відтворення  з 

використанням різних програмних продуктів; 

 включення до файлів презентацій засобів відтворення презентації  для 

демонстрації її на комп’ютері, на якому не встановлена жодна  система 

опрацювання презентацій, та ін. 

 

5. Типи презентацій 

 

Торгові презентації використовуються торговими агентами під час укладання 

угоди. Вони дають змогу за короткий час подати всю інформацію про товар, значно 

заощадивши час. Такі прпезентації дають змогу роз’яснити основні положення і 

переваги, які здобуває покупець. У торгових презентаціях можуть використовуватись 

всі види презентацій. 

Маркетингові презентації використовуються при підготовці умов для 

майбутніх торгових презентацій. Їх застосовують для широкої аудиторії (проводяться 

на виставках-ярмарках або в офісі покупця), для навчання агентів з продажу. У 

маркетингових презентаціях можуть використовуватись всі види презентацій. 

Навчальні презентації призначені для допомоги викладачу забезпечити зручне 

і наочне подання навчального матеріалу. 

Навчальні презентації поділяються на такі види: 

o презентації-семінари; 

o презентації для самоосвіти; 

o презентації-порадники; 

o презентації для клієнтів корпорацій. 

У навчальних презентаціях можуть використовуватись всі види презентацій. 

Корпоративні презентації призначені для доведення інформації до акціонерів 

корпорації. Корпоративні об’єднання використовують також глобальну мережу 

Internet, що дає змогу дістати доступ до гіпертекстової гіпермедійної системми World 

Wide Web (WWW). 

Корпоративні презентації поділяються на такі типи: 

o для акціонерів; 

o щорічні звіти; 



o електронні журнали; 

o для служб, зайнятих роботою з персоналом; 

o з питань інвестицій і фінансування. 

У маркетингових презентаціях можуть використовуватись всі види презентацій. 

 

6. Запуск програми POWER POINT`10 

 

Перш за все потрібно створити файл презентації. Тут два варіанти. 

 Перший - натиснути правою кнопкою миші в будь-якому влаштовує місці (на 

робочому столі, в папці) і у спливаючому меню вибрати пункт «Створити». Тут 

же залишається клацнути на варіант «Презентація Microsoft PowerPoint». 

 

 Другий - відкрити цю програму через «Пуск». Внаслідок потрібно буде зберегти 

свою роботу , Вибравши адресний шлях в будь-яку папку або на робочий стіл. 

 

https://uk.soringpcrepair.com/how-save-presentation-powerpoint/
https://uk.soringpcrepair.com/how-save-presentation-powerpoint/


Тепер, коли PowerPoint працює, потрібно створити слайди - кадри нашої презентації. 

Для цього служить кнопка «Створити слайд» у вкладці «Головна», або поєднання 

гарячих клавіш «Ctrl» + «M». 

 

 
 

Презентацію можна створити на основі що заздалегідь відформатував або порожнього 

шаблону-розмітки, для перегляду пропонованих шаблонів слайдів 

 

 
 

7. Режими перегляду слайдів: 

 
 

У програмі PowerPoint існують такі режими перегляду 

слайдів: Звичайний, Сортувальник слайдів, Сторінки нотаток, Режим читання. 



Щоб перейти в будь-який з перерахованих режимів, на вкладці Вид клацніть по одній 

з кнопок у групі Режими перегляду презентації. Залежно від встановленого режиму 

змінюється вид вікна презентації та компоновка його базових елементів. 

 

Звичайний - це основний режим, в якому створюються і редагуються всі слайди, 

складові презентацію. В даному режимі ви працюєте з кожним слайдом окремо: 

вводите текст, вставляєте малюнки, графіки, таблиці. 

Сортувальник слайдів - даний режим зручний для редагування вже готової 

презентації. Перейшовши в нього, ви побачите на екрані все слайди в тому порядку, в 

якому вони будуть з'являтися на екрані при поданні презентації. У нижньому лівому 

кутку під кожним слайдом зазначений його порядковий номер. 

Крім того, в даному режимі можна оцінити, в одному чи стилі оформлені слайди, 

об'єднати слайди в тематичні групи за допомогою функції додавання розділів, 

переглянути ефекти переходів іанімації, а також дізнатися час демонстрації кожного 

слайда (значок анімації відображається під слайдом). 

Сторінки нотаток - режим, призначений для виводу на друк роздаткового матеріалу з 

авторськими нотатками до слайдів. Ці замітки можна додавати до потрібних слайдам у 

міру редагуванняпрезентації в звичайному режимі або зробити це на сторінці нотаток, 

в верхній половині якій відображається ескіз слайда, а в нижній частині представлена 

рівна за розміром область Нотатки до слайда. 

Режим читання - в даному режимі виконується демонстрація презентації в 

керованому користувачем вікні: відображається заголовок вікна програми і рядок 

стану. 

 

V. Закріплення нових знань і умінь:  

Закінчіть речення: 

• Комп'ютерні презентації використовують для... 

• Презентація - це... 

• Комп'ютерні презентації створює програма... 

 

VІ. Підсумок уроку. 



 

VІІ. Домашнє завдання: для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   

2573562@ukr.net 

 

1. Законспектувать матеріал уроку 

2. Ривкінд Й.Я. Інформатика 10 класс.§2.1 

3. Морзе Н.В. Інформатика 10 кл: Розділ 2. § 2.1. 

mailto:2573562@ukr.net


4.  


