
 
Знаходження потрібної інформації  
Клацніть будь-яку вкладку стрічки, щоб 
відобразити її кнопки та команди.

 
Використання контекстних вкладок  
Деякі вкладки стрічки відображаються лише тоді, коли вони потрібні. Наприклад, при виборі 
чи вставленні зображення відображається вкладка Графічні знаряддя | Формат.

 
Керування презентаціями  
Клацніть вкладку Файл, 
щоб відкривати, зберігати, 
друкувати презентації, а також 
керувати ними.

 
Використання області 
«Форматування» 
За допомогою цієї зручної 
області можна застосовувати 
форматування до зображень, 
відео, рисунків SmartArt, фігур 
та інших об’єктів.

 
Збільшення та зменшення  
Пересувайте цю панель 
ліворуч або праворуч 
для змінення масштабу 
відомостей про слайд.

 
Перегляд додаткових параметрів 
Клацніть цю стрілку, щоб переглянути 
додаткові параметри в діалоговому вікні.

 
Відображення потрібного 
вмісту  
Змінюйте подання або 
відображайте чи приховуйте 
нотатки та примітки.

 
Потрібно більше простору? 
Щоб приховати чи 
відобразити стрічку, клацніть 
тут або натисніть сполучення 
клавіш Ctrl+F1.

 
Отримання довідки  
Клацніть тут або натисніть 
клавішу F1.

Короткий посібник користувача 
Вигляд програми Microsoft PowerPoint 2013 вiдрiзняється вiд попереднiх версiй, тому ми створили цей 
посiбник, щоб максимально спростити навчання.



 
Пошук шаблонів і тем в Інтернеті 
Введіть ключові слова у поле пошуку, щоб знайти 
шаблони та теми в Інтернеті на сайті Office.com.

 
Використання рекомендованої теми 
Виберіть вбудовану тему, щоб розпочати наступну презентацію. Ці теми добре 
підходять як для широкоформатних (16:9), так і для стандартних (4:3) презентацій.

 
Відкриття нещодавно 
використаної презентації 
Надає простий доступ 
до нещодавно відкритих 
презентацій.

 
Початок із чистої сторінки 
Щоби створити нову 
презентацію, виберіть 
елемент Нова презентація.

 
Вибір категорії шаблону 
Клацайте категорії шаблонів нижче поля пошуку, щоб 
знайти найпопулярніші шаблони PowerPoіnt.

 
Пошук інших файлів 
Знаходьте презентації та 
інші файли, збережені на 
комп’ютері або в хмарі.

 
Варіанти тем 
Після вибору теми програма 
PowerPoіnt пропонує варіанти 
з різними палітрами кольорів і 
сімействами шрифтів.

 
Увійдіть в Office 
Увійдіть до свого облікового 
запису та відкрийте з будь-
якого розташування файли, 
збережені в хмарі.

Короткий посібник користувача 
Коли ви вiдкрили програму PowerPoint 2013 уперше, вiдобразяться кiлька варiантiв початку роботи – 
використання шаблону, теми, нещодавно вiдкритого файлу чи нової презентацiї.



Отримання довідки 
в програмі PowerPoіnt 2013 
 
 
Якщо ви користувалися попередніми версіями програми PowerPoіnt, у вас 
можуть виникнути запитання відносно пошуку певних команд у програмі 
PowerPoіnt 2013.  
 
Існує багато безкоштовних ресурсів, де можна ознайомитися з програмою 
PowerPoіnt 2013, це, серед іншого, навчальні курси, розділи довідки «Початок 
роботи» та відео, а також основні завдання. Щоб знайти ці матеріали, 
у верхньому правому куті вікна PowerPoіnt натисніть кнопку «Довідка» 
(знак питання). 

Створення настроюваних 
вкладок і груп стрічки 
 
 
На стрічці можна створювати настроювані вкладки або групи, а також 
додавати кнопки з потрібними командами. Клацніть будь-яку вкладку або 
групу стрічки правою кнопкою миші та виберіть команду Настроїти стрічку.  

Після цього додайте команди з поля Параметри PowerPoіnt. Наприклад, 
можна створити вкладку з назвою Часто використовувані, а потім до 
настроюваної групи на цій вкладці додати деякі найчастіше використовувані 
команди.  
 
У разі помилки можна скористатися кнопкою Скинути, щоб повернутися до 
настройок за замовчуванням.  
 
Деякі команди з попередніх версій програми PowerPoіnt не відображаються 
на стрічці, але вони доступні. У діалоговому вікні Параметри PowerPoіnt 
виберіть елемент Настроювання стрічки, а потім у списку Вибрати 
команди з виберіть пункт Команди, відсутні на стрічці. Тепер знайдіть 
потрібні команди та додайте їх до настроюваної вкладки або групи стрічки.



Потрібні засоби 
Кiлька бiльш поширених знарядь i команд PowerPoint 2013 наведено в списку нижче. 

Щоб... Клацніть... А потім знайдіть...

Відкрити, зберегти, надрукувати, надіслати, експортувати, 
перетворити, захистити файли або надати до них спільний доступ  

Файл Подання Backstage (клацайте команди в лівій області). 

Додати слайди, застосувати макет, змінити шрифти, вирівняти текст 
або застосувати експрес-стилі

Головна Групи: Слайди, Шрифт, Абзац, Креслення, Редагування.

Вставити таблиці, зображення, фігури, рисунки SmartArt, об’єкти WordArt, 
діаграми, примітки, верхній та нижній колонтитули, відео чи аудіо

Вставлення Групи: Таблиці, Зображення, Ілюстрації, Примітки, Текст, Кліп.

Застосувати тему, змінити колір теми, змінити розмір слайду, змінити 
фон слайду або додати водяний знак

Макет Групи: Теми, Варіанти, Настроювання.

Застосування або настроювання хронометражу переходу Переходи Групи: Перехід, Час.

Застосувати або настроїти хронометраж анімації Анімація Групи: Анімація, Додаткові параметри анімації, Хронометраж. 

Запустити показ слайдів, настроїти показ слайдів, зазначити монітори 
для використання з поданням доповідача 

Показ слайдів Групи: Почати показ слайдів, Настроїти, Монітори. 

Перевірити орфографію, ввести та перевірити примітки або 
порівняти презентації

Рецензування Групи: Правопис, Примітки, Порівняння.

Змінити подання, редагувати головне подання, відобразити сітки, 
напрямні та лінійки, збільшити, перемикатися між вікнами PowerPoіnt 
і використовувати макроси

Подання Групи: Подання презентації, Головні подання, Відображення, 
Масштабування, Вікно, Макроси.



Доступ до часто 
використовуваних команд  
 
 
Панель швидкого доступу у верхньому правому куті вікна PowerPoіnt – 
це відмінне місце для додавання кнопок із ярликами до команд, які ви 
використовуватимете найчастіше. 
 
Клацніть стрілку розкриття меню поряд із панеллю швидкого доступу, 
щоб додати або видалити команди, наведені в контекстному меню. 

Інтуїтивно зрозумілі 
знаряддя під рукою 

 
 
Зауважте, що деякі вкладки стрічки 
відображаються та зникають залежно від 
виконуваного завдання. 
 
Наприклад, при вставленні чи виборі 
відео автоматично відображаються 
вкладки Знаряддя для відео: 
Відтворення та Форматування. Вони 
дають змогу застосувати форматування 
чи настроїти параметри відтворення 
для відео. Ці типи контекстних вкладок 
відображаються при кожному вставленні 
чи виборі зображення, діаграми, таблиці, 
об’єкта WordArt чи будь-якого іншого 
об’єкта. 
 
Якщо під час роботи зі слайдом клацнути 
фон слайду правою кнопкою миші, 
відобразиться контекстне меню, яке 
містить багато параметрів завдання. 
 
Схожим чином міні-панель автоматично 
відображається при кожному виконанні 
швидких завдань із текстом, наприклад, 
при створенні відступу для маркера чи 
застосуванні жирного шрифту до тексту.

Якщо команда, яку потрібно додати, не відображається в списку, перейдіть 
на вкладку стрічки, на якій міститься кнопка, та клацніть її правою кнопкою 
миші. У контекстному меню виберіть команду Додати на панель швидкого 
доступу.  



Змінення тем  
 
 
Якщо при застосуванні вбудованої теми потрібно змінити кольори та шрифти, 
на початковому екрані чи на вкладці Макет можна вибрати будь-який варіант 
теми, підібраний дизайнерами. 

Новий розмір слайду 
за замовчуванням 
 
 
Більшість телевізорів і відеосистем у сучасному світі вже широкоформатні, 
вони підтримують формати високої чіткості, як і програма PowerPoіnt. 
У попередніх версіях пропорції слайду становили 4:3. У програмі 
PowerPoіnt 2013 за замовчуванням вибрано пропорції 16:9, але їх можна 
змінити на вкладці Макет. 
 
Якщо потрібно працювати зі слайдами у попередніх версіях програми 
PowerPoіnt або демонструвати презентацію на старіших моніторах чи 
проекторах, можливо, потрібно буде встановити пропорції слайду 4:3. 
Для цього послідовно виберіть елементи Макет > Розмір слайду, а потім 
виберіть значення 4:3 або встановіть власний настроюваний розмір.

Якщо потрібна вам комбінація не відображається, то кольори, шрифти 
й ефекти теми завжди можна настроїти в поданні зразка слайдів.  
 
Послідовно виберіть елементи Подання > Зразок слайдів, після чого у групі 
Фон відобразяться параметри Кольори, Шрифти та Ефекти. 



Настроювання подання 
доповідача виконується 
автоматично 
 
 
Якщо ви користувалися поданням доповідача у попередніх версіях програми 
PowerPoіnt, у вас, можливо, виникали труднощі з його настроюванням. 
У PowerPoіnt 2013 цю проблему вирішено, а використання полегшено. 
 
Усе, що потрібно зробити, – підключити проектор і монітор, після чого 
програма PowerPoіnt автоматично застосує потрібні настройки. Проте за 
потреби ви також можете керувати цим процесом вручну (перемикання між 
монітором і проектором). 
 
Для режиму доповідача більше не потрібно використовувати кілька моніторів. 
Тепер ви можете настроїти та використовувати всі знаряддя у поданні 
доповідача з одного монітора, не чіпаючи інші настройки.

Програма PowerPoіnt на 
сенсорних пристроях 
 
 
Тепер програмою PowerPoіnt 2013 можна користуватися на сенсорних 
пристроях з ОС Wіndows 8. За допомогою звичайних рухів дотику можна 
проводити пальцем, торкатися, прокручувати, масштабувати та панорамувати 
в презентаціях.



Збереження презентацій 
у хмарі  
 
 
Хмара – це ніби сховище файлів у небі. Ви можете отримувати до неї доступ 
у будь-який час, коли ви в Інтернеті. Якщо ви регулярно подорожуєте 
чи переїжджаєте з місця на місце, і вам потрібен доступ до своїх файлів, 
зберігайте їх у хмарі. 
 
OneDrіve – це безкоштовна хмарна онлайн-служба, у якій можна безпечно 
відкривати файли та ділитися ними з іншими користувачами. Щоб увійти 
в OneDrіve, потрібен лише безкоштовний обліковий запис Mіcrosoft.

Увійдіть в Office 
 
 
Щоб почати зберігати свої файли в хмарі та надавати до них спільний доступ, 
потрібно ввійти в Mіcrosoft Office.  
 
У PowerPoіnt або будь-якій програмі Office знайдіть своє ім’я в правому 
верхньому куті стрічки. Після входу до системи можна перемкнути обліковий 
запис і змінити профіль. 



Робота з користувачами, у кого ще немає 
програми PowerPoіnt 2013 
Ось про що потрiбно пам’ятати пiд час спiльного використання файлiв або обмiну ними 
з користувачами, якi використовують старiшу версiю програми PowerPoint.

У програмі 
PowerPoіnt 2013... Що відбувається? Що потрібно зробити?

Ви відкрили презентацію, 
створену в програмі 
PowerPoіnt 2007 або 
старішій версії. 

У програмі PowerPoіnt 2013 у рядку заголовка відображаються слова 
[Режим сумісності]. Це означає, що презентацію наразі збережено 
в старому форматі файлу, у якому не підтримуються нові функції, такі як 
вбудоване відео, нові ефекти переходів, розділи тощо. 

Щоб використовувати всі доступні функції PowerPoіnt 2013, потрібно 
перетворити презентацію на файл у найновішому форматі.  

Також можна продовжувати працювати в режимі сумісності. 
Однак, якщо жоден із користувачів, які спільно використовують 
презентацію, не працює в програмі PowerPoіnt 2007 або старішій 
версії, найкраще перетворити презентацію на файл у найновішому 
форматі.  

Щоб змінити файл, послідовно виберіть елементи Файл > 
Відомості > Перетворення.

Ви зберігаєте свою 
презентацію в форматі 
PowerPoіnt 2013. 

Якщо колега відкриває в програмі PowerPoіnt 2007 або в старішій версії 
вашу презентацію, створену в програмі PowerPoіnt 2013, з’являється 
підказка з посиланням на завантаження безкоштовного пакета сумісності. 
Пакет сумісності потрібен, щоб відкривати презентації в новому форматі та 
працювати з ними. Якщо ви застосували до своєї презентації нові функції 
або форматування PowerPoіnt 2013, ваші колеги (які використовують 
програму PowerPoіnt 2007 або старішу версію) отримають попередження 
про непідтримувані функції.  

Перед спільним використанням своєї презентації PowerPoіnt 2013 
з колегами, які працюють у попередніх версіях PowerPoіnt, запустіть 
засіб перевірки сумісності. Щоб перевірити сумісність, у програмі 
PowerPoіnt 2013 послідовно виберіть елементи Файл > Відомості > 
Перевірити на наявність проблем > Перевірка сумісності.  
Цей засіб визначає нові функції PowerPoіnt 2013, які не 
підтримуються в старіших версіях. Після цього можна вирішити, 
чи потрібно видалити ці функції, щоб не отримувати попередження 
під час роботи в попередніх версіях PowerPoіnt.  

Ви зберігаєте свою 
презентацію як 
файл у форматі 
PowerPoіnt 2007 або 
старішому. 

Якщо колега відкриватиме презентацію в програмі PowerPoіnt 2007 або 
старішій версії, файл відкриватиметься як звичайно, і пакет сумісності буде 
не потрібен.  

Якщо ви застосували до своєї презентації нові функції або форматування 
PowerPoіnt 2013, ваші колеги отримають попередження про непідтримувані 
функції. Можливо, форматування або функцію не буде відтворено у файлі, 
або об’єкти буде не можна редагувати.  

У зв’язку з цим не потрібно виконувати жодних дій.  

У випадку збереження файлу в старому форматі PowerPoіnt буде 
автоматично запущено засіб перевірки сумісності, який надсилатиме 
попередження про всі непідтримувані функції.  


