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Презентация құру үшін PowerPoint бағдарламасын іске қосамыз. 

Экранда бағдарлама терезесі пайда болады. Презентацияны ашу 

барысында пайда болатын слайд 2 толтыру өрісін қамтиды: 1. Тақырыпты 

толтыруға арналған, 2. Тақырып бөлімін толтыруға арналған. Слайдтағы 

толтыру өрістерінің реттілігін Макет деп атайды.  
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Слайдты құру барысында макетті бірге таңдау үшін 

Главная қазынасындағы  Слайдтар өрісінен Создать 

слайд  батырмасын басып қажетті макетті таңдау 

жеткілікті, ал жасалынған слайдтың макетін өзгерту 

үшін Главная қазынасындағы  Слайдтар өрісінен Макет батырмасын басып 

қажетті макетті таңдау керек.  

1.  Әрбір макет үшін құрылған жобаның 

атын анықтайды.  

2.  Түрлі түсті белгішелермен көрсетілген 

толтыру өрістеріндегі белгішелерді басу арқылы 

сурет, мәтін т.б. нысандар енгізуге болады.  

3.  Жаңадан слайд құру үшін керекті 

макеттің үстіне басу жеткілікті.  

Егер жаңадан құрылатын слайдқа алдыңғы 

үлгідегі макет қажет болатын болса Создать 

слайд батырмасының үстіне басу жеткілікті.  

Презентация құрудың келесі әдісі Шаблондарды пайдалану. Ол үшін 

Office батырмасы – Создать – Установленные шаблоны – (керекті шаблон 

тізбесі) командалары орындалады.  

Керекті слайд тізбектері анықталғаннан кейін оларға әртүрлі деңгейде 

көркемдеу жұмыстары жүргізіледі: слайдтың тақырыптық түстерін 

анықтау немесе фонның стилдерін өзгерту. Бағдарламада негізгі көркемдеу 

әрекеті Дизайн қазынасы арқылы жүргізіледі.  
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PowerPoint 2007 презентацияның өңін өзгерту үшін бірнеше 

тақырыптық түс ұсынады. Тақырыптық түс (Тема) безендірудің сыртқы 

пішімін анықтайтын элементтер жиынтығы. Тақырыптық түс беру үшін 

бар болғаны оны белгілеу жеткілікті.  

Таңдалынған тақырыптық түсті алдын-ала дайындалған басқа түстер 

арқылы дизайнды сақтай отырып өзгертуге 

мүмкіндік алынады. (Тақырыптық түс қоюға 

арналған бейнематериал көрсетіледі.) 

Тақырыптық түс презентацияны безендіруде 

шектеулі мүмкіндіктер береді. Безендірудің 

кеңейтілген түрін пайдалану үшін Дизайн 

қазынасының Фон өрісін таңдау қолайлы. Ол 

арқылы құжаттың безендірілуі толыққанды өзгертуге мүмкіндік алынады. 

Фон өрісі-Стили фона-Формат фона командалары  

Фон пішімі сұхбат терезесінің элементтері 

 

 

 

 

 

Фон пішімін 

суретке алмастыру әрекеті бейнематериал арқылы көрсетіледі.) 

Презентацияны көркемдеу, безендіру әдісіне әртүрлі нысандарды 

(суреттер, фигуралар, SmartArt, WordArt, бейнеролик, дыбыс) енгізу және 

анимациялық эффектілер беру жатады.  
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PowerPoint бағдарламасының негізгі мүмкіншілігі жасалынған 

құжатты пайдаланушыға көркем безендірілген күйде ұсыну болып 

табылады. Дайын өнімді ұсыну үшін Показ слайдов қазынасы 

қолданылады.  

 

Презентацияны безендіруге қойылатын талаптар:  

• Төменгі шрифт мөлшері 24 пт кем болмау керек.  

• Бір-біріне сәйкес келетін түстер болмау керек. Мәтін анық оқылу 

қажет.  

• Экранның максималды кеңістігін пайдалану керек.  

• Мүмкіндігінше экранның жоғарғы ¾ аумағын пайдалану қажет.  

• Бірінші слайд жұмыстың атауын және жоба авторының 

мағлұматтарын қамту қажет.  

• Әрбір слайд белгілі бір атаумен көрсетілу керек. Тақырып соңында 

нүкте қойылмайды.  

• Бас әріппен жазылған сөздерді тек қысқа тақырыптарда қолдану 

керек.  

• Слайдта 5-6 қатардан артық және әр қатарда 5-7 сөзден артық 

жазбауға тырысу керек.  

• Слайдты анимациялық эффектілермен көп толтырмаңыз. Слайдтан 

слайдқа көшуді бір анимациялық эффектімен берген дұрыс.  

• Слайдта 3-4 түстен көп түс пайдаланбаңыз.  

• Мәтіндегі маңыздылардың астын сызып көрсету керек.  

• Бірнеше слайдтағы бір элемент барлығында да бірдей түспен 

көрсетілу керек.  

• Соңғы слайдқа белгілі бір қорытынды жасалу қажет.  
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Анимация қосу. 

        Power Point бағдарламасында әр түрлі анимациялық эффектілер 

және мультимедиялық мүмкіндіктерді қолдана отырып, презентацияны 

жандандыруға болады. Мәтін элементтерінің өзіне жеке әріптер, сөз, абзац 

түрінде әртүрлі эффектімен пайда болатындай етіп жасау мүмкіндігі бар. 

Тек мәтін элементтері емес графикалық объектілер, диаграммаларға да 

анимациялық эффектілер қосуға болады немесе автоматты түрде неше 

уақыттан кейін пайда болу керектігін белгілей аламыз. 

 

Cуретте көрiп турғанымыздай  «пути перемещения» типiнде «зигзаг» 

анимациясы қойылған. Егер осы слайдты  F5 тi басып көретiн болсақ 

Абайдың өлең  қатарлары қаламмен жазылып отырғандай  эффектте 

болады.  

Музыка, дыбыс, бейнеклиптерді енгізу. PowerPoint 

бағдарламасында дайындалған презентацияны көрсету кезінде музыкалық, 

дыбыстық эффектілерді және бейнеклиптерді қолдану мүмкіндігі бар. 

Кейбір дыбыстар (мысалы, жазба машинкасының дыбысы қол шапалақтау 

т.с.с.) Анимацияны баптау саймандар тақтасынан іске қосылады. 
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Презентацияға әуен (музыка) қою үшін Вставка –Фильмы и звук – Звук из 

файла  командасын орындап, өзіңізге қажетті әуенді таңдап ОК 

батырмасын басамыз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ендi бiз осы бағдарламада жасалған әдебиет сабақтарында 

пайдаланылатын презентацияларды көрiп өтемiз. 

 

  

Абай өмірбаянын зерделеу сабағына Power Point бағдарламасының 

көмегімен компьютерлік көрсетілім жасаған жағдайда, сабақ психикалық 

тұрғыдан жеңіл өтеді, себебі компьютерлік көрнекілік жетімді де 

жедел,  эмоциалды-экспрессивті қабылдауға оң әсерін тигізеді. Мұндай 
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материал ЖОО-ның медиа қорын байытып, студенттерге өз еңбегінің 

жемісін шынайы көруіне мүмкіндік туғызады және бұл нәтижелерді 

басқалар да қолдана алады. 

  

  

   

Power Point бағдарламасы арқалы ақынның өлеңдерiн дыбыстар мен, 

анимациялар  және  музыкаға  салынып айтылған күйiнде беруге болады.  
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