
Індивідуальне завдання з предмету «Створення презентацій» 

 

Створити комп’ютерну презентацію на тему «Автобіографія». Презентація має складатися 
з 7 або більше слайдів. Кожен з яких повинен містити текстову та графічну інформацію, 
фотографії, звукові та відео файли, анімацію над об’єктами презентації. Дизайн, макет кожного 
слайда обирається довільно користувачем. Презентація може супроводжуватися музикою. 
Демонстрацію презентації оптимізуйте, налаштувавши оптимальні параметри прокручування 
анімацій на слайдах. (Презентацію можна подати у вигляді резюме). 

На слайдах повинен бути такий текст: 

На першому слайді: розмістити тему презентації та графічний об’єкт з анімацією (може 
бути власна фотографія). 

На другому слайді: розмістити повне прізвище, ім’я, по батькові, місце та дату народження, 
власну фотографію (бажано паспортного зразка). 

На третьому слайді: розмістити коротку розповідь про історію вашого міста/села де 
народились, проживаєте. Історична назва, рік заснування (4-5 речень), кількість населення, відомі 
люди, чим прославилися. (Хто на родився у Львові, у слайді розмістити невелику за змістом 
«Легенду Львова») 

На четвертому слайді: розмістити текст-заголовок  «Навчання», а нижче текст: назва 
школи, скільки класів закінчили, де навчалися після школи, назва навч. закладу – факультет, 
напрямок, яку спеціальність чи робітничу професію здобули. 

На п’ятому  слайді: розмістити заголовок «Моя професія» та інформацію про перше місце 
роботи: у якому році почали працювати, організація/фірма/підприємство, посада, розмір першої 
заробітної плати(не обов’язково). Якщо працювали на кількох роботах, то коротко про кожне 
місце роботи. Якщо не працювали то так і вкажіть. 

На шостому  слайді: розмістити заголовок «Мої захоплення», можливо є якісь професійні 
або аматорські перемоги, здобутки, нагороди  у конкурсах, вкажіть, розмістіть фото. 

На сьомому  слайді: розмістити заголовок «Моє навчання на курсах» 
На курсах я навчилася працювати з такими програмами 

1. Текстовий редактор Microsoft Word: 
Посилання на файли з папки Word 

2. Електронні таблиці в Microsoft Exсel: 
Посилання на файли з папки Excel 

3. Презентації в PowerPoint: 
Посилання на файли з папки PowerPoint 

4. Бази даних Access: 
Посилання на файли з папки Access 

5. Публікаціі Publisher: 
Посилання на файли з папки Access 

На восьомому  слайді: Для тексту на останньому  слайді задайте анімацію у вигляді титрів. 
Обов’язково закінчіть презентацію словами: «До побачення»/«До зустрічі»/….. 


