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Тема: Практична робота. Створення презентації, зокрема фотоальбому. 

 

Фотоальбом — це презентація, призначена для демонстрації фотографій. 

У редакторі презентацій є спеціальний інструмент, призначений для 

швидкого створення фотоальбому з певною структурою. Фотоальбом, створений 

з використанням цього засобу, складається зі слайдів, на кожному з яких, за 

виключенням титульного, розташовано однакову кількість зображень (1, 2 або 

4). Слайди фотоальбому можуть містити заголовки та написи для введення 

пояснень до зображень. 

Створення фотоальбому починають за допомогою вказівки меню Вставка 

/ Зображення / Фотоальбом. 

Використовуючи інструменти вікна Створити фотоальбом, можна 

підготувати список зображень для розміщення у презентаії, вибрати макет 

слайдів, кольорове оформлення слайдів тощо. 

Щоб вибрати фотографії для розміщення у фотоальбомі, потрібно зробити 

таке. 

Натиснути кнопку Додати у вікні Створити фотоальбом. Вибрати теку, 

що містить файли із зображеннями, у вікні Відкрити (Открыть для 

російськомовного інтерфейсу операційної ситеми). 

Вибрати файли для вставлення у фотоальбом. Для вибору одного файлу 

потрібно виділити його значок. Для вибору кількох файлів — вибрати їхні 

значки, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl. Для вибору всіх файлів з папки 

потрібно вибрати перший з них, після чого натиснути клавішу Shift та, не 

відпускаючи її, вибрати останній файл. 

Натиснути кнопку Відкрити (Открыть для російськомовного інтерфейсу 

операційної ситеми). 

Назви вибраних файлів буде виведено у списку вікна Створити 

фотоальбом. В області Попередній перегляд буде відображено ескіз зображення 

з файлу, назву якого буде вибрано у списку. 

У майбутньому фотоальбомі зображення буде розташовано у тому самому 

порядку, що й назви файлів у списку Створити фотоальбом. Цей порядок 

можна змінити, перемістивши деякі назви ближче до початку списку, а деякі — 

ближче до кінця. Для цього потрібно вибрати ім'я файлу та натиснути 

кнопкуВгору для переміщення вгору або кнопку Вниз для переміщення вниз. 

 

Для того, щоб видалити зі списку зайве зображення, потрібно вибрати його назву 

зі списку Створити фотоальбом та натиснути кнопку Вилучити. 
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Після натискання у вікні Створити фотоальбом кнопки Вставити 

слайди буде створено презентацію, що містить таку кількість слайдів, яка 

потрібна для розміщення всіх вибраних зображень, з усіма вибраними 

налаштуваннями. 

 

Для завершення роботи над створенням фотоальбому потрібно 

відредагувати текст у заголовку та підзаголовку титульного слайда, у заголовках 

інших слайдів, а також у написах, розміщених поруч із зображеннями. До 

створеного фотоальбому можна долучити інші текстові та графічні об'єкти. 

 

Перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=5yOntzbGVR0 

 

Завдання: Створити фотоальбом «Весна» в програмі PowerPoint. 

В Інтернеті скачати 20 картинок на тему «Весна». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yOntzbGVR0
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Вибираємо місце, де збережені картинки, виділяємо їх і вставляємо. 

Натискаємо кнопку Створити. 

Зберігаємо файл.  

Роботу чекаю на електронну адресу pretty.slyusarenko@gmail.com 


