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Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық 
PowerPoint 2016 бағдарламасын алғаш рет пайдаланып немесе алдыңғы нұсқадан жаңартып жатырсыз ба? Негiздерiн үйрену үшiн 
осы нұсқаулықты пайдаланыңыз.

Шарлау және ұйымдастыру 
Слайд нобайына ауыстыру 
үшін, оны басыңыз немесе 
слайдты тізімде жоғары не 
төмен жылжыту үшін оны 
сүйреңіз.

Көрсетілімді бастау 
Ағымдағы слайдтан көрсету 
үшін осы жерге немесе 
таспадағы «Слайдшоу» 
қойыншасын басыңыз.

Таспаны көрсету немесе 
жасыру
Экраныңызға қосымша 
бөлмелер қажет пе? Таспаны 
қосу немесе өшіру үшін 
көрсеткіні басыңыз.

Көріністі өзгерту
Көріністер арасында 
ауыстыру немесе слайд 
дисплейін өзіңіз қалаған 
өлшемге үлкейту мақсатында 
масштабтау жүгірткісін 
пайдалану үшін күй жолағы 
түймешіктерін басыңыз.

Таспаны зерттеу
PowerPoіnt 2016 бағдарламасымен таспа қойыншаларын 
басу немесе жаңа әрі бұрыннан таныс құралдарды зерттеу 
арқылы орындауға болатын әрекеттерін қараңыз.

Жылдам қатынасу 
тақтасы
Таңдаулы пәрмендерді 
біржола көрнекі етіңіз.

Контекстік пәрмендерді табу
Қосымша қойыншаларды көрсету үшін 
көрсетілімдегі мәтін өрістерін, суреттерді 
немесе басқа да нысандарды таңдаңыз.

Жұмысыңызды басқалармен ортақ 
пайдалану
Жұмысыңызды басқа адамдармен бөліскіңіз 
келсе, бұлттық тіркелгіңізбен кіріңіз.

Нысандарды орнында 
бұру
Мәтін өрістерінің, 
суреттердің және басқа да 
таңдалған нысандардың 
орналасуын еркін 
басқарыңыз.

Жазбалар мен 
түсініктемелерді қосу
Тақырыпты жасау кезінде 
кері байланысты қадағалаңыз 
және көрсету кезінде 
маңызды фактілерді оңай 
жерде сақтаңыз.
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Соңғы файлдарды табу
Тек ДК құрылғысындағы жергілікті қатты дискісіндегі файлдармен немесе түрлі 
бұлттық қызметтер ішінде жылжытсаңыз да, Файл > Ашу тармағын басқанда 
сіз соңғы рет пайдаланылған көрсетілімдерге және тізіміңізге тіркелген кез 
келген файлдарға жылжытыласыз.

Байланыста қалу
Жол үстінде және түрлі құрылғылармен жұмыс істеу қажет пе? Жақында 
пайдаланылған файлдарыңызға кез келген жерден, кез келген құрылғыдан 
Office, OneDrіve, Бизнеске арналған OneDrіve және SharePoіnt қызметтері 
арасында бірқалыпты біріктіру арқылы кіру және қатынасу үшін Файл > 
Тіркелгі тармағын басыңыз.

Параметрлерді орнату
Бір нәрсе дәл сіз күткендей жұмыс істеп жатқан жоқ па? Параметрлерді кез 
келген уақытта оңай өзгертуге және реттеуге болады. Файл > Параметрлер 
тармағын басып, PowerPoіnt 2016 бағдарламасын өзіңіз қалағандай етіп реттеңіз.

Бір нәрсе жасау
Жұмысқа кірісу үшін Бос көрсетілім тармағымен бастаңыз. Немесе сіздің 
қажеттілігіңізге сай келетін үлгіні таңдау және реттеу арқылы уақыт үнемдеңіз. 
Файл > Жаңа тармағын басып, қажет үлгіні таңдаңыз немесе іздеңіз.
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Орналасуды өзгерту
Жақсы көрсетілімдер өз құрылымын көрсетіліп жатқан тақырыпқа бейімдейді. 
Тура немесе ауыспалы мағынада заттарды жұмыс барысында қосыңыз. Басты 
қойыншасында Орналасу түймешігін басыңыз да, қолжетімді параметрлер 
арасында шолыңыз. Жаңа слайдтар жаңасымен оңай ауыстыруға болатын 
ағымдағы таңдауыңызды қолданады.

Слайд жазбаларын оңай жерде 
сақтау 
Жақсы әрі фактілерге сүйенген көрсетілімнің іргетасы - сіздің жеткізгіңіз 
келетін мәліметтердің көшірмесін жасайтын деректер. Тақтаңызда барлық 
мәліметті ұсыну арқылы аудиторияңызды артық ақпаратпен шаршатпаңыз; 
оның орнына, оңай іздеп табу үшін немесе қайталау кезінде не қызықты 
сәтінде маңызды фактілерді және суреттерді Жазбалар тақтасында сақтаңыз.

Кескіндерді анық етіп пішімдеу
PowerPoіnt бағдарламасындағы әмбебап пішімдеу құралдарымен анық суретті, 
кескін және нысан пішімдеуін алыңыз. Ағымдағы слайдта бөлектеу арқылы 
бастаңыз. Басты қойыншасында Сызу таспа тобының төменгі оң жақ бұрышында 
тапсырмалар жолағын ашу үшін Кескінді пішімдеу түймешігін басыңыз.
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Басқа «Жұмысты бастау жөніндегі 
қысқаша нұсқаулықты» алу
PowerPoіnt 2016 бағдарламасы жай жаңа Office 2016 жиынтығында жаңадан 
құрастырылған бағдарламалардың бірі ғана. Сүйікті Office бағдарламаларыңыздың 
басқа да жаңа нұсқаларына арналған тегін Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша 
нұсқаулықты жүктеу үшін http://aka.ms/office-2016-guіdes веб-сайтына өтіңіз. 

Егер нұсқаулықтар туралы қандай да бір пікірлеріңіз болса, ойларыңызды 
жүктеу бетінің төменгі жағына қалдырыңыз. Рақмет!

Пікіріңізді жіберу
PowerPoіnt 2016 бағдарламасы ұнады ма? Бағдарламаны жақсартуға қатысты 
идеяларыңыз бар ма? Wіndows кері байланысы бағдарламасын ашу үшін 
Файл > Пікір тармағын басыңыз, осы жерден пікірлерді, шағымдарыңызды 
және идеяларыңызды тікелей PowerPoіnt әзірлеу тобына жіберуге болады.

PowerPoіnt бағдарламасы 
бойынша анықтама алу
Қажет PowerPoіnt мүмкіндіктері мен пәрмендерін табу үшін таспадағы 
Орындау қажет әрекетті хабарлаңыз ұяшығына кілтсөзді немесе тіркесті 
теріңіз де, онлайн Анықтама мазмұнын оқыңыз немесе веб-браузерден 
Жылдам іздеу функциясын орындаңыз.

Жұмысыңызды басқалармен 
ортақ пайдалану
Басқаларды бұлттағы көрсетілімдеріңізді қарауға не өңдеуге шақыру үшін, 
бағдарлама терезесінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы Ортақ пайдалану 
түймешігін басыңыз. Ашылатын Ортақ пайдалану тақтасында ортақ пайдалану 
сілтемесін алуға немесе таңдалған адамдарға шақыруларды жіберуге болады.


