
 
Қажеттіні табу  
Түймешіктері мен пәрмендерін көрсету үшін 
таспадағы кез келген қойындыны басыңыз.

 
Контекстік қойындыларды пайдалану  
Кейбір таспа қойындылары қажет болғанда ғана көрсетіледі. Мысалы, суретті кірістіргенде 
немесе таңдағанда Сурет құралдарының пішімі қойындысы көрсетіледі.

 
Көрсетілімдерді басқару  
Көрсетілімдерді ашу, сақтау, 
басып шығару және басқару 
үшін Файл қойындысын 
басыңыз.

 
«Пішім» тақтасын 
пайдалану 
Пішімдеуді суреттерге, 
бейнеге, SmartArt, кескіндерге 
және басқа нысандарға 
қолдану үшін осы ыңғайлы 
тақтаны пайдаланыңыз.

 
Кішірейту немесе үлкейту  
Слайд мәліметтерін кішірейту 
немесе үлкейту үшін осы 
тақтаны солға немесе оңға 
сырғытыңыз.

 
Қосымша параметрлерді қарау 
Қосымша параметрлерді диалогтық терезеде 
қарау үшін мына көрсеткіні басыңыз.

 
Қажетті мазмұнды көрсету  
Көріністерді ауыстырыңыз 
немесе жазбалар мен 
пәрмендерді көрсетіңіз не 
жасырыңыз.

 
Қосымша орын қажет пе? 
Таспаны жасыру не көрсету 
үшін осы жерді басыңыз 
немесе Ctrl+F1 пернелер 
тіркесімін басыңыз.

 
Анықтама алу  
Осы жерді немесе F1 пернесін 
басыңыз.

Жылдам іске қосу нұсқаулығы 
Microsoft PowerPoint 2013 бағдарламасы алдыңғы нұсқаларынан өзгеше болып көрiнедi, сондықтан 
үйрену уақытын азайту үшiн осы нұсқаулықты жасадық.



 
Онлайн үлгілер мен тақырыптарды іздеу 
Онлайн үлгілер мен тақырыптарды Office.com сайтында 
табу үшін кілт сөздерді іздеу ұяшығына теріңіз.

 
Соңғы көрсетілімді ашу 
Бұл ең соңғы ашылған 
көрсетілімдерге оңай кіруге 
мүмкіндік береді.

 
Басынан бастау 
Жаңа көрсетілімді бастау үшін 
Бос көрсетілім түймешігін 
басыңыз.

 
Басқа файлдарды табу 
Компьютерде немесе бұлтта 
сақталған көрсетілімдер мен 
басқа файлдарды шолып 
табыңыз.

 
Тақырып нұсқалары 
Тақырыпты таңдаған кезде 
PowerPoіnt бағдарламасы әр 
түрлі түс бояулары мен қаріп 
жиынтықтарын ұсынады.

 
Office жүйесіне кіру 
Тіркелгіңізге кіріп, бұлтқа 
кез келген жерден сақталған 
файлдарға кіріңіз.

Жылдам іске қосу нұсқаулығы 
PowerPoint 2013 бағдарламасын бiрiншi рет ашқан кезде, жұмысты бастауға арналған бiрнеше 
таңдауларды көресiз: үлгiнi, тақырыпты, соңғы файлды немесе бос көрсетiлiмдi пайдалану.

 
Ерекшеленген тақырыпты пайдалану 
Келесі көрсетілімді бастау үшін кірістірілген тақырыпты таңдаңыз. Бұл кең 
экран (16:9) және стандартты экран (4:3) көрсетілімдерінде жақсы жұмыс істейді.

 
Үлгі санатын таңдаңыз 
Ең жиі пайдаланылатын PowerPoіnt үлгілерін табу үшін іздеу 
ұяшығының астындағы үлгі санаттарын басыңыз.



PowerPoіnt 2013 бағдарламасы 
арқылы анықтаманы алу әдісі 
 
 
Егер PowerPoіnt бағдарламасының ертерек нұсқаларын пайдаланып жатсаңыз, 
PowerPoіnt 2013 бағдарламасындағы кейбір пәрмендерді табуға қатысты 
сұрақтарыңыз бар болуы мүмкін.  
 
PowerPoіnt 2013 бағдарламасын үйренуге көмектесуге қолжетімді бірнеше тегін 
ресурстар, сондай-ақ, үйрету курстары, жұмысты бастау анықтамасының 
мақалалары мен бейнелері және негізгі тапсырмалар бар. Бұл материалдарды 
табу үшін PowerPoіnt терезесінің жоғарғы оң жақтағы «PowerPoіnt анықтамасы» 
түймешігін (сұрақ белгісі) басыңыз. 

Реттелетін таспа қойындылары 
мен топтарын жасау 
 
 
Реттелетін қойындыларды немесе топтарды таспада жасауға және қажетті 
пәрмендері бар түймешіктерді қосуға болады. Кез келген таспа қойындысын 
немесе топты тінтуірдің оң жағымен басып, Таспаны реттеу түймешігін 
басыңыз.  

Содан соң, пәрмендерді PowerPoіnt параметрлері ұяшығынан қосыңыз. 
Мысалы,  Жиі деп аталатын қойындыны жасауға, содан соң бірнеше жиі 
пайдаланылатын пәрмендерді осы қойындыдағы реттелетін топқа қосуға 
болады.  
 
Егер қате жіберсеңіз, әдепкі («зауыттық») параметрлерге оралу үшін 
Қалпына келтіру түймешігін пайдалануға болады .  
 
Кейбір ескі PowerPoіnt пәрмендері таспада көрсетілмейді, бірақ олар 
қолжетімді болып қала береді. PowerPoіnt параметрлері диалогтық 
терезесінде Таспаны реттеу түймешігін басыңыз, содан соң Келесіден 
пәрмендерді таңдау тізімінде Таспадағы емес пәрмендер түймешігін 
басыңыз. Енді, қажетті пәрмендерді тауып, реттелетін таспа қойындысына 
немесе топқа қосыңыз.



Ізделуі мүмкін нәрселер 
PowerPoint 2013 бағдарламасындағы қарапайым құралдар мен пәрмендердiң кейбiрiн 
табу үшiн төмендегi тiзiмдi пайдаланыңыз. 

Орындау үшін... Басыңыз... Кейін мына жерден қараңыз...

Файлдарды ашу, сақтау, басып шығару, ортақ пайдалану, жіберу, экспорттау, 
түрлендіру немесе қорғау  

Файл Backstage көрінісі (сол жақ бөліктегі пәрмендерді басыңыз). 

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

Басты Слайдтар, қаріп, абзац, сызу және Өңдеу топтары.

Кестелер, суреттер, кескіндер, SmartArt, WordArt, диаграммалар, пәрмендер, үстіңгі 
деректеме және төменгі деректеме, бейне немесе дыбыс кірістіру 

Кірістіру Кестелер, суреттер, кескіндер, пәрмендер, мәтін және Мультимедиа топтары.

Тақырыпты қолдану, тақырыптың түсін өзгерту, слайд өлшемін өзгерту, слайдтың 
фонын өзгерту немесе сутаңба қосу

Құрастыру Тақырыптар, нұсқалар немесе Реттелетін топтар.

Өтудің уақытын қолдану немесе реттеу Өтулер Өту және Уақыт топтары.

Анимацияның уақытын қолдану немесе реттеу Анимациялар Анимация, кеңейтілген анимация және Уақыт топтары. 

Слайд көрсетуін бастау, слайд көрсетуін орнату, баяндамашы көрінісімен 
пайдаланатын мониторларды көрсету 

Слайд-шоу Слайд көрсетуді бастау, орнату және Мониторлар топтары. 

Емлені тексеру, түсініктемелерді енгізу және қарап шығу немесе көрсетілімдерді 
салыстыру

Қарап шығу Емлені тексеру, түсініктемелер және Салыстыру топтары.

Көріністерді өзгерту, басты көріністі өзгерту, торларды, бағыттауыштарды 
және ережелерді көрсету, ұлғайту, PowerPoіnt терезелері арасында ауысу және 
макростарды пайдалану

Көрініс Көрсетілім көріністері, басты көріністер, көрсету, масштабтау, терезе және 
Макрос топтары.



Жиі пайдаланылатын 
пәрмендерге кіру  
 
 
PowerPoіnt терезесінің жоғарғы сол жағ бұрышындағы жылдам кіру құралдар 
тақтасы тіркесім түймешіктерін жиі пайдаланатын пәрмендерге қосу үшін 
ыңғайлы жер. 
 
Контекстік мәзірде тізімделген пәрмендерді қосу немесе жою үшін жылдам 
кіру құралдар тақтасының қасындағы ашылмалы көрсеткіні басыңыз. 

Интуитивті құралдар қол 
астыңызда 
 

 
Орындалып жатқан әрекетке байланысты 
кейбір қойындылар көрінетінін және 
жоғалатынын ескеріңіз. 
 
Мысалы, бейнені кірістірген немесе таңдаған 
кезде, Бейне құралдары: Ойнату және 
Пішім қойындылары автоматты түрде 
көрсетіледі. Олар көрсетіледі, сондықтан 
бейнеге пішімдеуді қолдануға немесе ойнату 
параметрлерін орнатуға болады. Контекстік 
қойындылардың мұндай түрлері сурет, 
диаграмма, кесте, WordArt немесе кез келген 
басқа нысанды кірістірген кезде көрсетіледі. 
 
Слайдта жұмыс істеп отырғанда және 
слайд фонын тінтуірдің оң жағымен 
басқанда, тапсырма параметрлерімен 
жүктелетін тінтуірдің оң жағымен басу мәзірі 
көрсетіледі. 
 
Сондай-ақ, таңбалауышты қадамдық шегініс 
жасау немесе мәтінді қалыңдату мүмкіндігін 
мәтінге қолдану сияқты жылдам мәтінге 
қатысты тапсырмаларды орындау қажет 
кезде шағын құралдар тақтасы автоматты 
түрде көрсетіледі.

Егер қосу қажет пәрмен тізімде көрсетілсе, түймешік орналасқан таспа 
қойындысына ауысып, оны тінтуірдің оң жағымен басыңыз. Контекстік 
мәзірдегі Жылдам кіру құралдар тақтасына қосу түймешігін басыңыз.  



Тақырыптарға өзгертеді  
 
 
Кірістірілген тақырыпты қолданғанда және түстер мен қаріптерді өзгерту 
қажет болса, құрастырушы таңдалған тақырып нұсқаларынан, бастау 
экранынан немесе Құрастыру қойындысында өзгертуге болады. 

Жаңа әдепкі слайд өлшемі 
 
 
Қазір теледидарлар мен бейнелердің көбісі кең экранды және HD пішіміне 
ауысқандықтан, PowerPoіnt аталған пішімге ауысты. Алдыңғы нұсқаларда 
слайд қатынасы 4:3 болды. PowerPoіnt 2013 бағдарламасында 16:9 қатынасы 
жаңа әдепкі параметр болып табылады, бірақ оны Құрастыру қойындысында 
өзгертуге болады. 
 
Егер слайдтармен PowerPoіnt бағдарламасының ескірек нұсқаларында 
жұмыс істесеңіз немесе ескірек мониторларда не проекторларда көрсетілімді 
жасасаңыз, слайд қатынасын қайта 4:3 пішіміне өзгерту қажет болады. Мұны 
орындау үшін Құрастыру > Слайд өлшемі түймешігін басып, 4:3  пішімін 
таңдаңыз немесе реттелетін өлшемді орнатуға болады.

Егер жұмыс істейтін тіркесімдерді көрмесеңіз, онда әрқашан олардың түстерін, 
қаріптерін және Басты слайд көрінісі бөліміндегі әсерлерді реттеуге болады.  
 
Көрініс > Басты слайд түймешігін бассаңыз, Түстер, қаріптер және Әсерлер 
параметрлерін Фон тобында көресіз. 



Баяндамашы көрінісін реттеу 
автоматты түрде орындалады 
 
 
Егер баяндамашы көрінісін PowerPoіnt бағдарламасының алдыңғы 
нұсқаларында пайдалансаңыз, оны орнатуға қатысты қиындықтар пайда 
болуы мүмкін. PowerPoіnt 2013 бағдарламасы басты ақауды түзетіп, 
пайдалануға жеңілдетеді. 
 
Бар болғаны проектор мен мониторды қоссаңыз, PowerPoіnt бағдарламасы 
тиісті параметрлерді автоматты түрде қолданады. Дегенмен, қажет болса, 
қолмен де басқаруға болады (монитор мен проектор арасында ауысу). 
 
Баяндаушы көрінісі үшін енді бірнеше монитордың қажет емес екенін 
ескеріңіз. Енді барлық құралдарды баяндамашы көрінісінде қандай да бір 
элементті қоспай бір монитордан дайындауға және пайдалануға болады.

Сенсорлық құрылғыларға 
арналған PowerPoіnt 
 
 
Енді Wіndows 8 жүйесіндегі сенсорлық құрылғылардың PowerPoіnt 2013 
бағдарламасымен әрекеттесуге болады. Әдеттегі қимылдар арқылы 
слайдтарды сырғытуға, түртуге, айналдыруға, ұлғайтуға және панорамалауға 
болады.



Көрсетілімдеріңізді бұлтқа 
сақтаңыз  
 
 
«Бұлт» аспандағы файл қоймасы сияқты. Онлайн режимде кез келген уақытта 
оған кіруге болады. Егер бір жерден екінші жерге жиі саяхаттасаңыз немесе 
көшсеңіз және файлдарыңызға кіру қажет болса, файлдарды бұлтта сақтау 
жолын қарастырыңыз. 
 
OneDrіve — файлдарға қауіпсіз кіріп, оларды басқа пайдаланушылармен 
ортақ пайдалануға болатын тегін онлайн бұлт қызметі. Бар болғаны OneDrіve 
қызметіне кіру үшін тегін Mіcrosoft тіркелгісі қажет.

Office жүйесіне кіру 
 
 
Файлдарды сақтау, ортақ пайдалану және бұлтқа сақтау жұмысын бастау үшін 
Mіcrosoft Office жүйесіне кіріңіз.  
 
PowerPoіnt бағдарламасында немесе кез келген Office бағдарламасында 
таспаның жоғарғы оң жағындағы атыңызды іздеңіз. Жүйеге кіргеннен кейін, 
тіркелгілерді өзгертуге және профиліңізді өзгертуге болады. 



PowerPoіnt 2013 бағдарламасы жоқ адамдармен 
жұмыс істеу әдісі 
PowerPoint бағдарламасының бұрынғы нұсқасын пайдаланатын адамдармен файлдарды ортақ 
пайдаланған немесе алмасқан кезде төмендегiлердi жадыңызды сақтаңыз.

PowerPoіnt 2013 
бағдарламасында... Не болады? Не істеуім керек?

PowerPoіnt 2007 немесе 
ертерек нұсқасында 
жасалған көрсетілімді 
ашасыз. 
 

PowerPoіnt 2013 бағдарламасындағы тақырып тақтасында [Үйлесімділік 
режимі] сөздерін көресіз. Бұл ағымдағы көрсетілім ендірілген бейне, 
жаңа өту әсерлері, бөлімдер және тағы басқа элементтер сияқты жаңалау 
мүмкіндіктерді танымайтын ескірек файл пішімінде сәтті сақталғанын 
білдіреді. 

Барлық қолжетімді PowerPoіnt 2013 мүмкіндіктерін пайдалануды 
қаласаңыз, көрсетілімді ең жаңа файл пішіміне өзгерту қажет болады.

Үйлесімділік режимінде жұмысты жалғастыруға болады. Дегенмен, 
көрсетілімді жалғыз сіз ортақ пайдаланбайтын болсаңыз, PowerPoіnt 2007 
немесе ертерек нұсқасын пайдалану ең жаңа пішімге өзгертудің ең жақсы 
жолы болып табылады.  

Файлды өзгерту үшін Файл > Ақпарат > Түрлендіру түймешігін 
басыңыз.

Көрсетілімді PowerPoіnt 2013 
үлгісі ретінде сақтаңыз. 

Егер әріптесіңіз PowerPoіnt 2013 көрсетілімін PowerPoіnt 2007 немесе 
ертерек нұсқасында ашса, тегін үйлесімділік жиынтығын жүктеу сілтемесі 
бар шақыру көрсетіледі. Көрсетілімдерді жаңа пішімде ашу және 
жұмыс істеу үшін оларға үйлесімділік жиынтығы қажет болады. Егер 
көрсетіліміңізге жаңа PowerPoіnt 2013 мүмкіндіктерін немесе пішімдеуін 
қоссаңыз, әріптесіңіз (PowerPoіnt 2007 немесе ертерек нұсқасы арқылы) 
қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер туралы ескерту хабарларын көреді.

PowerPoіnt 2013 көрсетіліміңізді PowerPoіnt бағдарламасының ертерек 
нұсқаларын пайдаланатын әріптестеріңізбен ортақ пайдаланудың 
алдында «Үйлесімділікті тексеру» құралын іске қосыңыз. Үйлесімділікті 
тексеру үшін PowerPoіnt 2013 бағдарламасында Файл > Ақпарат > 
Ақауларды тексеру > Үйлесімділікті тексеру түймешігін басыңыз.  
Құрал PowerPoіnt 2013 бағдарламасындағы жаңа мүмкіндіктердің 
қайсысы ертерек нұсқаларында қолдау көрсетілмейтінін анықтайды. 
Кейін PowerPoіnt бағдарламасының ертерек нұсқасында ескертулер 
шықпауы үшін осы мүмкіндіктерді жою керектігін қарастыруға болады.

Көрсетілімді PowerPoіnt 2007 
немесе ертерек нұсқадағы 
файлы ретінде сақтаңыз. 

Егер әріптесіңіз көрсетілімді PowerPoіnt 2007 немесе ертерек нұсқасында 
ашса, файл қалыпты түрде ашылады (Үйлесімділік жиынтығы қажет).  

Егер көрсетіліміңізге жаңа PowerPoіnt 2013 мүмкіндіктерін немесе 
пішімдеуін қоссаңыз, әріптесіңіз қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер 
туралы ескерту хабарларын көреді, пішімдеу немесе мүмкіндік файлда 
көрсетілмеуі немесе нысандарды өңделмеуі мүмкін.

Міндетті ештеңе істеудің қажеті жоқ.  

Файлды ертерек PowerPoіnt файл пішімінде сақтаған кезде, «Үйлесімділікті 
тексеру» құралы автоматты түрде іске қосылып, қандай да бір қолдау 
көрсетілмейтін мүмкіндіктер туралы ескертеді.


