
Оформлення мультимедійної 
презентації

Доцент кафедри українознавства, 
культурології та історії науки 
Шишкіна Є.К.



Правила оформлення презентації

Порядок Фокус Простота

321



Варто використовувати 

Порядок

копії елементів попередніх слайдів

інструменти вирівнювання

єдину стилістику



Від порядку залежить значення

Порядок на слайді створює логіку 
зчитування інформації, надає значення 
елементам слайду

Порядок

Порядок залежить від руху зору

Зчитування інформації відбувається 
зверху вниз і з права на ліво



Фокус

Найважливіша інформація має 
контрастувати з іншими елементами слайду 
і одразу привертати до себе увагу



Не перевантажуйте презентацію 
інформацією і малюнками, не бійтесь 
збільшувати кількість слайдів

Простота



Чотири максимума



Підготовка презентації

Вибір 
(створення)

шаблону, 
дизайн 
слайдів

Оформлення 
тексту

Створення 
таблиць, 

схем, 
діаграм

Вставка
ілюстрацій, 

аудіо та 
відео

4321



Вибір (створення)
шаблону, дизайн слайдів



Використання 
готових 

шаблонів з 
мережі Internet

Використання 
вбудованих 

шаблонів 
програми

Створення 
власних 

шаблонів

1 2 3

Шаблони





Готові шаблони

http://free-office.net/shablony-
powerpoint/
http://templated.ru/obrazovanie/
http://powerpointbase.com/templates/
http://ppt.prtxt.ru/
templates_powerpoint_free_1.html
http://www.duarte.com/diagrammer/



Власні шаблони

file:///%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%84.%D0%9A.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%202017.ppt
file:///%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%84.%D0%9A.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%202018.pptx


Лекція 2
Київська Русь



1. Передумови утворення Київської 
Русі

2. Політичний, соціально-економічний 
і культурний розвиток 
давньоруської держави в IX — 
першій половині ХІІст.

3. Феодальна роздробленість 
Київської Русі. Галицько-Волинська 
держава

4. Монголо-татарське нашестя і 
встановлення золотоординського іга

План



Основні 
кольори

Вторинні 
кольори

Третинні 
кольори

Кольорове коло



Кольорові схеми

Аналогова 
схема

Компліментарна 
схема

Тріада



Вбудовані кольорові схеми



Підбір кольорової схеми



Підбір кольорової схеми

Сolor.adobe.com

Аналогов
а



Підбір кольорової схеми

Сolor.adobe.com

Компліментарн
а



Підбір кольорової схеми

Сolor.adobe.com

Тріада



Сolor.adobe.com

Підбір схеми за малюнком



Сolorscheme.ru

Зразки світлої і темної схеми



Сolor.romanuke.com

Підбір схеми за відтінками



Сolor.romanuke.com

Підбір схеми за 2 кольорами



Оформлення тексту 



Типи шрифтів



Шрифти із зарубками



Шрифти без зарубок



Шрифти рукописні



Вбудовані шрифти



Шрифти для завантаження



https://gfto.ru



https://gfto.ru



Шрифти on-line



Правила оформлення



Контраст розміру



Контраст кольору



Контраст форми

Результати українізації

85%

75%

90%



Контраст розташування

Результати українізації

85%

75%

90%



Контраст руху

Результати українізації

85%

75%

90%



Вирівнювання по лівому краю

М.Грушевський 
(1866–1934)
політичний і державний діяч, 
історик, голова Наукового 
товариства ім. Т.Шевченка, 
автор 10-томної «Історії 
України-Русі», голова 
Української Центральної Ради



Вирівнювання по правому краю

М.Грушевський 
(1866–1934)

політичний і державний діяч, 
історик, голова Наукового 

товариства ім. Т.Шевченка, 
автор 10-томної «Історії 

України-Русі», голова 
Української Центральної Ради



Вирівнювання по центру

М.Грушевський  (1866–1934)
політичний і державний діяч, історик, голова 

Наукового товариства ім. Т.Шевченка, автор 10-
томної «Історії України-Русі», голова Української 

Центральної Ради



Вирівнювання по ширині

М.Грушевський 

(1866–1934)

політичний і державний 
діяч, історик, голова 
Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка, автор 10-
томної «Історії України-
Русі», голова Української 
Центральної Ради



Повторення і наближеність

Напрямки дисидентського руху

Національно-визвольний 
Боролись за відновлення незалежної України, вільний 

розвиток української мови і культури

Правозахисний
Вимагали дотримання в СРСР прав і свобод людини

Релігійний
Виступали за свободу віросповідання і відновлення 

заборонених релігійних конфесій



Створення списків

Створення простого списку 

Створення списку за допомогою SmartArt

Використання готового шаблону

Створення списку за допомогою фігур



Створення таблиць, схем, діаграм 



Створення таблиць

Реформи Олександра ІІ
Реформа Рік Сутність

Аграрна 
реформа

1861 ліквідація кріпосного права,
викупна операція

Реформи 
місцевих органів 

влади

1864,
1870

в губерніях і провінціях – Земські збори і управи,
в містах – Міські думи і управи.

Судова реформа 1864 уніфікована судова система,
публічні слухання, суд присяжних, інститут адвокатури.

Військова 
реформа

1862-1874 загальна військова повинність (7-8 років),
оновлення озброєння і обмундировання.

Фінансова 
реформа

1862 заснування Держбанку, приватних банків, 
вдосконалення податкової системи.

Освітня реформа 1863

1871

єдина система початкової освіти,
гімназії (класичні школи), коледжі  (спеціалізовані школи), 
автономія університетської освіти



Використання анімації

Реформи Олександра ІІ
Реформа Рік Сутність
Аграрна 
реформа

1861 ліквідація кріпосного права,
викупна операція

Реформи 
місцевих 
органів влади

1864,
1870

в губерніях і провінціях – Земські збори і управи,
в містах – Міські думи і управи.

Судова 
реформа

1864 уніфікована судова система, публічні слухання, суд 
присяжних, інститут адвокатури.

Військова 
реформа

1862-1874 загальна військова повинність (7-8 років),
оновлення озброєння і обмундировання.

Фінансова 
реформа

1862 заснування Держбанку, приватних банків, 
вдосконалення податкової системи.

Освітня 
реформа

1863

1871

єдина система початкової освіти, гімназії (класичні 
школи), коледжі  (спеціалізовані школи), 
автономія університетської освіти



Створення схем

Союз республік



Створення діаграм

83%

11%
6%

Населення західноукраїнських земель у 1920х рр.

Польща

Румунія

Чехословаччина



Вставка ілюстрацій, аудіо та відео 



Іконки і фотографії

 https://icons8.ru/ouch
 https://www.freestockimages.ru
 https://pixabay.com/ru
https://icons8.ru/icons
https://icons8.com/iconizer
https://unsplash.com
 https://ru.freepik.com



Редагування іконок 

https://iconsflow.com/ru/редактор



Вставка аудіо матеріалів



Вставка гіперпосилання на аудіо



Десталінізація

 критика культу 
    особи Й. Сталіна, 
 початок реабілітації 
    незаконно
    репресованих



Вставка відео



Карпатська Україна

Президент Карпатської 
України А.Волошин



Вставка гіперпосилання на відео



Карпатська Україна

Президент Карпатської 
України А.Волошин



Екранні відео
Створення простого списку 

https://www.youtube.com/watch?v=EtA6tcS4d_Y
Створення списку за допомогою SmartArt 

https://www.youtube.com/watch?v=YN4qVZiVTQI
Створення списку за допомогою фігур 

https://www.youtube.com/watch?v=XVmy50vn_tc
Створення талиці https://www.youtube.com/watch?

v=b6Zgs1KmstI
Створення схеми 

https://www.youtube.com/watch?v=-9fOq_SsGr0
Створення діаграми 

https://www.youtube.com/watch?v=hcM_vDDDDp4



Дякую за увагу!
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