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Осы нұсқаулықта  
Microsoft PowerPoint 2010 нұсқасы PowerPoint 2003 нұсқасына қарағанда мүлдем басқаша көрінеді, сондықтан біз осы нұсқаулықты үйрену қисығын 
азайту үшін жасадық. Жаңа интерфейстің негізгі бөліктері туралы қосымша мәліметтерді оқыңыз, тегін PowerPoint 2010 оқу курсын зерттеп, «Алдын 
ала қарап алу» немесе «Параметрлер» тілқатысу терезесі сияқты мүмкіндіктерді табыңыз, әлі PowerPoint 2010 нұсқасын иеленбеген адамдармен 
көрме файлдарын алмасу жолын түсініңіз және макростар мен басқа қосымша мүмкіндіктерге қол жеткізу жолын табыңыз. 

© Майкрософт корпорациясы 

(Microsoft Corporation), 2010.  

Барлық құқықтары қорғалған. 

Жылдам қатынау тақтасы  

Осы жерде көрсетілген пәрмендері әрқашан көруге болады. 
Осы құралдар тақтасына таңдаулы пәрмендерді қосуға болады.  

Таспаны жасыру  

Экранда қосымша бос орын 
қажет пе? Таспаны жасыру 
немесе көрсету үшін 
CTRL+F1 пернелер тіркесімін 
басыңыз немесе белгішені 
нұқыңыз.  

Тілқатысу терезесін ашу түймешігі  

Тілқатысу терезесін ашу белгішесін (     ) таспа 
тобы жапсырмасының жанынан көрсеңіз, осы 
топқа арналған қосымша параметрлері бар 
тілқатысу терезесін ашу үшін оны нұқыңыз.  

Көріністер арасында ауысу  

Қалыпты, Слайдты сұрыптаушы немесе 
Слайд көрсетілімі көріністерінде ағымдағы 
көрмені көрсету үшін осы түймешіктерді 
басыңыз.  

Слайдтар қойындысы  

Нобай нұсқасын таңдау 
арқылы Көрмедегі кез келген 
слайдқа өтіңіз.  

Таспа топтары  

Өрбір таспа қойындысында топтар болады, ал әр топта қатысты пәрмендер 
жиыны бар. Мұнда Еже тобы таңбалаушы және нөмірленген тізімдерді 
жасайтын және мәтінді ортаға туралайтын пәрмендерді қамтиды.  

Таспа қойындылары  

Түймешіктері мен пәрмендерін көрсету 
үшін таспадағы қойындыны нұқыңыз.  

Ескерімдер аймағы  

Көрме кезінде көмек алу үшін 
осы жерге ағымдағы слайд 
туралы ескерімдерді және 
толық деректерді енгізіңіз.  

Backstage көрінісі  

PowerPoint файлдарын ашу-
ға, сақтауға, басып шығаруға 
және басқаруға болатын 
Backstage көрінісіне кіру үшін 

Файл қойындысын нұқыңыз. 

Backstage көрінісінен шығу 
үшін кез келген таспа 
қойындысын нұқыңыз.  
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PowerPoint 2010 бағдарламасымен 
жұмысқа кірісу жолы  
Microsoft PowerPoint 2003 бағдарламасын ұзақ уақыт пайдаланып 
жатқан болсаңыз, PowerPoint 2010 бағдарламасында PowerPoint 
2003 пәрмендері мен құралдар тақтасы түймешіктерінің 
орналасқан жері туралы сұрақтарыңыз болатынына күмән жоқ. 

Оқу курстары мен мәзірдегі таспа нұсқауларын қамтитын, 
PowerPoint 2010 бағдарламасын үйренуге көмектесетін бізде 
көптеген тегін қол жетімді ресурстар бар. Осы материалдарды 
табу үшін негізгі бағдарлама терезесіндегі Файл қойындысын 
нұқып, Анықтама түймешігін басыңыз. Одан кейін, Қолдау 

пәрмені астындағы Жұмысқа кіріскенде түймешігін басыңыз.  

Мәзірлер мен құралдар тақталары 
қайда? 
PowerPoint 2010 бағдарламасында кең ауқым негізгі 
бағдарлама терезесінің жоғарғы жағын қамтиды. Бұл — таспа, 
ол ескі мәзірлер мен құралдар тақталарының орнын басады. 
Таспадағы әрбір қойындыда таспа топтарына реттелген түрлі 
түймешіктер мен пәрмендер бар. 

PowerPoint 2010 бағдарламасы ашылғанда, таспаның Басты 
қойындысы көрсетіледі. Бұл қойындыда PowerPoint 
бағдарламасында ең жиі пайдаланылатын көптеген пәрмендер 
бар. Мысалы, қойындының сол жағында ең бірінші көрінетін 
нәрсе — Қою, Қиып алу, Көшіру, сондай-ақ, Џлгі бойынша 

пішімдеу пәрмендері бар Аралық сақтағыш тобы.  

Одан кейін, Слайдтар тобында кірістіру үшін Жаңа слайд, 
сондай-ақ, орналасуды таңдауға арналған пәрменді табасыз. 
Одан кейін, Қаріп тобында мәтінді Қалың не Көлбеу ететін 
пәрмендер бар.  

Кеңес: Кейбір қойындылар таспада тек қажет болғанда ғана 
пайда болады. Мысалы, сурет кірістірсеңіз немесе таңдасаңыз, 
Пішімдеу деген бір қосымша қойындыны қамтитын Суреттермен 

жұмыс істеу параметрін көресіз.  

Ашылатын веб-бетте сізді қызықтыратын элементтердің 
сілтемелерін нұқыңыз. Негізінен таспа нұсқаулығына арналған 
көзбе-көз белсенді мәзір шынымен уақытты үнемдеуші болып 
табылады. Кез келген PowerPoint 2003 бағдарламасының 
пәрменін таңдасаңыз, ол сол пәрменнің PowerPoint 2010 
бағдарламасының қай жерінде нақты орналасқанын көрсетеді. 
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Ізделуі мүмкін нәрселер  
Төмендегі кестеден PowerPoint 2010 бағдарламасында ізделуі мүмкін кейбір қарапайым және танымал нәрселерді іздеп табыңыз. Бұл тізім 
кеңейтілген болмаса да, ол жұмысқа кірісуге жақсы орын. PowerPoint 2010 пәрмендерінің толық тізімін табу үшін, Файл қойындысын нұқып, 

Анықтама түймешігін, одан кейін Жұмысқа кірісу түймешігін басыңыз.  

Орындалатын әрекет... Басу... Одан кейін мына жерден қараңыз... 

Файлдарды ашу, сақтау, басып шығару, қорғау, жіберу 
немесе түрлендіру  

 
Backstage көрінісі (осы көріністің сол жағындағы 
сілтемелерді нұқыңыз)  

Слайдтарды қосу, орналасуды қолдану, қаріптерді өзгерту, 
мәтінді туралау немесе жылдам мәнерлерді қолдану 

 Слайдтар, Қаріп, Еже және Сурет салу топтары  

Кестелерді, суреттерді, SmartArt суреттерін, бейнені немесе 
дыбысты кірістіру  

 
Кестелер, Суреттер, Иллюстрациялар және Ақпарат 

тасушы топтары  

Тақырыпты қолдану немесе өң мәнерін орнату   Тақырыптар және Өң топтары  

Өтулерді қолдану немесе өтулердің уақытын лайықтау   Осы слайдқа өту және Уақыт топтары  

Анимацияларды қолдану немесе анимациялардың уақытын 
лайықтау  

 Анимация және Уақыт топтары  

Слайд көрсетілімін бастау немесе слайд көрсетілімін орнату   Слайд көрсетілімін бастау және Орнату топтары  

Емлені тексеру, аңғартпаларды енгізу немесе көрмелерді 
салыстыру  

 Емлені тексеру, Аңғартпалар және Салыстыру топтары  

Көріністерді өзгерту немесе басты слайдты жасау   Көрме көріністері және Шебер көріністері топтары  
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«Алдын ала қарап алу» түймешігі қайда 
орналасқан?  
PowerPoint 2010 бағдарламасындағы «Алдын ала қарап алу» 
түймешігі бұдан былай бөлек терезеде көрінбейді. Оны 
Backstage көрінісіндегі басқа басып шығаруға қатысты пайдалы 
параметрлердің жанынан іздеңіз.  

Файл қойындысын нұқып, Басып шығару түймешігін басыңыз. 
Терезенің оң жағында ағымдағы көрменің басып шығарылғанда 
қалай көрінетіні көрсетіледі.  

«Құралдар» | «Параметрлер» 
түймешіктеріне не болды? 
Терілген мәтінді PowerPoint бағдарламасының түзету және 
пішімдеу жолын, көрмелерді сақтау жолын және қауіпсіздік 
параметрлері орнатылатын жер сияқты әрекеттерді бақылауға 
мүмкіндік беретін бағдарлама параметрлерін іздеудесіз бе?  

Файл қойындысын нұқып, Параметрлер түймешігін басыңыз. 
PowerPoint параметрлері мен теңшелімдерін теңшеуге болатын 

PowerPoint параметрлері тілқатысу терезесі ашылады.  

Теңшелімдерді нақтылау үшін терезенің сол жағын пайдалана 
аласыз, мысалы, барлық слайдтарды немесе ағымдағы слайдты 
басып шығару, бір бетке басып шығарылатын слайдтардың санын 
анықтау, слайдтарды реттеп шығару немесе оларды түрлі түсте, 
сұр түс реңктерінде немесе таза ақ пен қара түсте басып шығару.  

Қосымша басып шығару параметрлерін орнатқыңыз келсе, 
Backstage көрінісін жабу үшін, Жасақтама қойындысын нұқып, Бет 

параметрлері тобында Бет параметрлері түймешігін басыңыз.  

PowerPoint параметрлері тілқатысу терезесіндегі кейбір 
параметрлер тек PowerPoint бағдарламасына қолданылады. Бірақ 
кейбір мүмкіндіктер (мысалы, түстер схемасы) орнатылған барлық 
басқа Microsoft Office 2010 бағдарламаларында қолданылады.  



PowerPoint 2003 бағдарламасынан 

PowerPoint 2010 бағдарламасына тасымалдау 

Microsoft® 

Таңдаулы пәрмендерді жақын жерде 
ұстау  

PowerPoint бағдарламасы терезе-
сінің жоғарғы сол жағында 
орналасқан жылдам қатынау 
тақтасы жиі пайдаланылатын пәр-
мендер таңбашаларымен қамта-
масыз етеді.  

Осы құралдар тақтасына түй-
мешіктер қосу арқылы таңдаулы 
пәрмендерді барлық уақытта 
тіпті таспа қойындыларын ауыс-
тырғанда да көрінетін және қол 
жетімді ете аласыз.  

Мәтінмәндік мәзірде тізімделген пәрмендердің кез келгенін қосу 
немесе ажырату үшін, жылдам қатынау тақтасының қасындағы 
ашылмалы көрсеткіні нұқыңыз. Қосылатын пәрмен тізімде 
көрсетілмесе, түймешік пайда болатын таспаға ауысып, сол 
жерде оны тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз. Пайда 
болатын мәтінмәндік мәзірдегі Жылдам қатынау тақтасына 

қосу пәрменін таңдаңыз.  

Жеке таспа қойындыларын немесе 
топтарын жасау  

Таспа пәрмендерін пайда болуы тиіс 
таспа топтарына түймешіктерді қою 
немесе жеке теңшелетін таспа 
қойындыларын жасау арқылы теңшей 
аласыз.  

Кез келген таспа тобын тінтуірдің оң 
жақ түймешігімен нұқып, Таспаны 
теңшеу пәрменін таңдаңыз. 
PowerPoint параметрлері тілқатысу 
терезесінде өз қойындыларыңыз бен 
топтарыңызға пәрмендер қоса аласыз. 
Мысалы, Жиі пайдаланылатын деп 
аталатын қойынды жасап, осы 
қойындыдағы теңшелетін топқа жиі 
пайдаланатын кейбір пәрмендерді 
қосыңыз.  

Қате жасасаңыз, қорықпаңыз. 
Өдепкі («зауыттық» параметр-
лерге қайту үшін, Ысыру 
түймешігін басыңыз.  

Ескі PowerPoint пәрмендерінің барлығы бірдей таспада 
көрінбейді, бірақ олар әлі де қол жетімді. Олардың кейбірі сізге 
өте қажет болса, оларды таспаға немесе жылдам қатынау 
тақтасына қоса салуға болады.  

PowerPoint параметрлері тілқатысу терезесіндегі Пәрмендер 
таңдау тізімінен Таспада жоқ пәрмендер параметрін 
таңдаңыз. Одан кейін, қажет пәрмендерді тауып, оны 
теңшелетін таспа қойындысына немесе тобына қосыңыз.  
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Перне кеңестеріне кіріспе  
PowerPoint 2010 бағдарламасы таспаға «Пернелер туралы 
кеңестер» деп аталатын таңбашалар береді, сонда тінтуірді 
пайдаланусыз тапсырмаларыңызды жылдам орындай аласыз. 

Пернелер тіркесімдері әлі де жұмыс 
істейді ме?  
PowerPoint 2003 бағдарламасының пернелер тіркесімдері 
PowerPoint 2010 бағдарламасында әлі де қол жетімді болады. 
Пернелер тіркесімін білсеңіз, жалғастырып, оны енгізіңіз. 
Мысалы, CTRL+C пернелер тіркесімі әлі де таңдалған 
ақпаратты аралық сақтағышқа көшіреді және «SHIFT+F10» 
көрме кезінде мәтінмәндік мәзірді көрсетеді.  

Көптеген бұрынғы мәзір тездеткіштері әлі де қол жетімді. 
Мысалы, ретімен ALT, T, O пернелері басылғанда, PowerPoint 
параметрлері тілқатысу терезесі ашылады (бұрынғы 
Құралдар | Параметрлер). Осыған ұқсас, ALT, I, P,  
C пернелері басылғанда, Клипарт аумағы (бұрынғы Кірістіру | 

Суреттер) ашылады және т.с.с.  

ALT пернелер тіркесімін теріп бастағанда, жолақ мәзірін көруге 
болады:  

Пернелер тіркесімін толығымен білсеңіз, жалғастырып, теруді 
аяқтаңыз. Егер кез келген ALT пернелер тіркесімдері есіңізде 
болмаса (немесе ешқашан үйренбесеңіз), оның орнына перне 
кеңестерін пайдалану немесе оны болдырмау үшін, ESC 
пернесін басыңыз. 

Пернелер кеңестерін таспада көрсету үшін, ALT пернесін 
басыңыз.  

Таспадағы қойындылар ішінде пернетақта арқылы ауысу үшін, 
қойындының астында көрсетілген әріп пернесін басыңыз. Осы 
жерде көрсетілген мысалда «Кірістіру» қойындысын ашу үшін N 
пернесін, «Жасақтама» қойындысын ашу үшін G пернесін, 
«Өтулер» қойындысын ашу үшін K пернесін, т.с.с. басыңыз.  

Таспа қойындысына осы жолды қолданып бір рет ауысқаннан 
кейін, қойындыға арналған барлық қол жетімді перне кеңестері 
экранда көрсетіледі. Одан кейін бірізділікті пайдаланылатын 
пәрменнің соңғы пернесін басу арқылы аяқтай аласыз.  

Бірізділік ішінде бір деңгейге артқа өту үшін, ESC пернесін 
басыңыз. Жолда осылай бірнеше рет істегенде, «Пернелер 
кеңестері» күйі болдырылмайды.  
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Өлі PowerPoint 2010 бағдарламасы жоқ адамдармен жұмыс істеу жолы 
PowerPoint 2010 (және PowerPoint 2007) көрмелері сақталған файлдар үшін жаңа пішімді пайдаланады. Сізбен жұмыс істеп отырған 
адамдар басқа PowerPoint нұсқаларын пайдаланып отырса, алаңдамаңыз, бұрынғы нұсқада жасалған көрмелерді PowerPoint 2010 
нұсқасында ашып, файлдарды PowerPoint 2010 бағдарламасын орнатпаған адамдармен ортақ пайдалануға болады. 

PowerPoint 2010 
бағдарламасында  

Не болады  Не істеуге болады?  

PowerPoint 2003 
бағдарламасында жасалған 
көрмені ашасыз.  

PowerPoint 2010 бағдарламасы терезесіндегі терезе тақырыбында 
[Сыйысымдылық күйі] сөздері көрінеді.  

  

  

Бұл PowerPoint 2010 бағдарламасында болсаңыз да бұрынғы файл пішімінде әлі 
де техникалық тұрғыда жұмыс істейтініңізді және файлды PowerPoint 2010 
бағдарламасына түрлендірмейінше кескін мәнерлері немесе WordArt сияқты 
PowerPoint 2010 мүмкіндіктерін өңдей алмайтыныңызды білдіреді.  

Сыйысымдылық күйінен шығу және 2003 файлын, жаңа 
PowerPoint  2010 пішіміне түрлендіру үшін, Файл қойындысын нұқып, 
Ақпарат тармағын таңдаңыз да, Түрлендіру түймешігін басыңыз.  

Файлды түрлендірмес бұрын, PowerPoint 2003 (немесе одан да ескірек 
нұсқасы) бағдарламасын әлі де қолданатын адамдармен көрмеде 
іскерлесу қажеттігі туындайтыны туралы өзіңізден сұраңыз. Егер жауап 
иә болатын болса, бұрынғы файл пішімінде қолдау көрсетілмейтін 
жаңа мүмкіндіктерді қолдануға әрекет жасамай сыйысымдылық күйінде 
жұмыс істеуді жалғастыра беруді қалауыңыз мүмкін.  

Көрмеңізді PowerPoint 2010 
файлы ретінде сақтайсыз.  

Кез келген адам көрмені PowerPoint 2003 бағдарламасында ашқанда, тегін 
сыйысымдылық бумасын (берілген соңғы түзетулер мен қызметтік бумалар 
әлдеқашан орнатылған) қотаруға сілтемесі бар шақыру көрсетіледі 
PowerPoint  2010 көрмелерін ашу және өзара әрекеттесу үшін PowerPoint 2003 
бағдарламасына сыйысымдылық бумасы қажет етіледі.  

Кескін мәнерлері мен WordArt сияқты жаңа PowerPoint 2010 бағдарламасының 
мүмкіндіктерін немесе пішімдерін қолдансаңыз, PowerPoint 2003 бағдарламасын 
пайдаланушылар қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер немесе файлда көрінбеуі 
мүмкін пішімдеу немесе мүмкіндік немесе нысандардың өңделмейтіндігі туралы 
ескертулерді көреді.  

PowerPoint 2003 бағдарламасын пайдаланушылармен PowerPoint 2010 
көрмені бірге пайдалану қажет деп ойласаңыз, олар үшін файлдың 
дұрыс жұмыс істейтінін тексеру үшін сыйысымдылықты тексеру 
құралын іске қосуыңыз керек.  

Сыйысымдылықты тексеру үшін, Файл қойындысын нұқып, Ақпарат, 
Сұрақтарды тексеру тармағына өтіңіз де, Сыйысымдылығын 
тексеру пәрменін таңдаңыз. Құрал PowerPoint 2010 
бағдарламасындағы жаңа мүмкіндіктердің қайсысына ескі нұсқаларда 
қолдау көрсетілмейтінін айтады. Одан кейін PowerPoint 2003 
бағдарламасындағы ескертулерді болдырмау үшін осы мүмкіндіктерді 
жою қажет не қажет еместігі туралы шешім қабылдауға болады.  

Көрмеңізді PowerPoint 2003 
файлы ретінде сақтайсыз.  

Кез келген адам көрмені PowerPoint 2003 бағдарламасында ашса, файл қалыпты 
күйде ашылады, ешбір сыйысымдылық бумасы қажет етілмейді.  

Кескін мәнерлері мен WordArt сияқты жаңа PowerPoint 2010 бағдарламасының 
мүмкіндіктерін немесе пішімдерін қолдансаңыз, PowerPoint 2003 бағдарламасын 
пайдаланушылар қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер немесе файлда көрінбеуі 
мүмкін пішімдеу немесе мүмкіндік немесе нысандардың өңделмейтіндігі туралы 
ескертулерді көреді.  

Міндетті түрде бір нәрсе істеу қажет емес.  

Файлыңызды ескі PowerPoint 2003 файл пішімінде сақтаған кезіңізде 
сыйысымдылықты тексеру құралы автоматты түрде іске қосылады да, 
кез келген қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер туралы ескертеді. Сіз 
файлға кез келген қажетті жасақтама өзгертулерін жасай аласыз.  
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Көрмеге дыбыс қосу  
Дыбысты жазып, тыңдау үшін компьютеріңіз дыбыстауыш 
тақтамен, микрофонмен және үндеткіштермен жабдықталған 
болу керек. Кез келген слайдқа дыбысты қосқан кезде, слайдта 
дыбыс белгішесі пайда болады. Дыбысты ойнату үшін осы 
белгішені нұқуға немесе дыбыс файлын автоматты түрде 
ойналатын етіп орнатуға болады. 

Ағымдағы слайдқа дыбысты қосу үшін, Кірістіру қойындысын 
нұқыңыз. Одан кейін, Ақпарат тасушы тобындағы Дыбыс 
параметрінің астындағы көрсеткіні нұқыңыз. Одан кейін, 
төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:  

 Файлдағы дыбыс түймешігін басып, қосқыңыз келетін 
файлы бар қалтаны табыңыз да, файлды екі рет нұқыңыз. 

 Клипарт дыбысы түймешігін басып, Клипарт 
тапсырмалар аймағында болуын қалаған дыбыс клипін 
табыңыз да, дыбыс файлы жанындағы көрсеткіні нұқып, 

Кірістіру түймешігін басыңыз.  

Дыбыс клипін алдын ала қарап алу үшін, слайдта көрінетін 
дыбыс белгішесінің төменгі жағындағы Ойнату/Тоқтата тұру 
түймешігін басыңыз.  

Қосымша мүмкіндіктерді табу 
PowerPoint 2010 бағдарламасын макростарды немесе Microsoft 
Visual Basic for Applications (VBA) шешімдерін құру үшін жүйелі 
түрде қолданғыңыз келсе, PowerPoint таспасына Өзірлеуші 
қойындысын қосуға болады.  

PowerPoint параметрлері тілқаты-
су терезесінде Таспаны теңшеу 
түймешігін басып, оң жақта 
көрсетілетін тізімдегі Жасақтаушы 
құсбелгісін қойыңыз. PowerPoint 
параметрлері тілқатысу терезесін 

жабу үшін OK түймешігін басыңыз.  

Жасақтаушы қойындысы енді 
Көрініс қойындысының оң жағын-
да көрінеді.  

Кеңес: сізге керегі PowerPoint 2010 
бағдарламасындағы макростарды 
жазу болса, Өзірлеуші қойын-
дысын қосудың қажеті жоқ. Тек 
Көрініс қойындысын нұқып, оң 

жақтағы Макростар тобын іздеңіз.  

PowerPoint 2010 көрмесіне ескертпені мен уақытты жазу 
және қосу жолы туралы қосымша ақпаратты алу үшін, 
анықтаманы ашу мақсатында F1 пернесін басып, «ескертпе 
мен уақытты жазу және қосу» пәрменін іздеңіз.  


