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ОГЛЯД ДОДАТКІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Завжди була потреба показати щось, що було б варте уваги. Але якщо його не показати достойно і цікаво, то
ефективність цього показу зводиться до нуля. Таким чином, для того, щоб уникнути цього, суспільство почало
використовувати презентації. Як відомо, презентація – це спосіб подання певної інформації: графічної, звукової,
тестової, числової. Кожен з цих видів має свою специфіку, і для них презентація не може бути універсальною.
Наразі інформаційний та технічний процес досяг такого рівня, коли, щоб показати значний об’єм даних, не
потрібна величезна кількість паперів, графіків, а достатньо лише мати програмне забезпечення для показу певної
інформації та її представлення у оцифрованому вигляді.
Спеціальне програмне забезпечення значно спрощує роботу над різними проектами. Саме для таких потреб було
розроблено досить багато різних програмних засобів на будь-який смак.
Додатки для створення презентацій можна умовно поділити на класичні презентації (Microsoft PowerPoint, Prezi,
Impress, SmartDraw), відеопрезентації (Wink, ProShow Producer, VideoScribe, SlideDog, ПромоШОУ) та інтерактивні
презентації (Adobe Presenter, Hippani Animator).
Класичні презентації знайомі багатьом. Вони характеризуються слайдовою побудовою, можливостями додавання
зовнішніх файлів, зрозумілим інтерфейсом.
Найбільш відомим засобом створення класичних презентацій є PowerPoint. Цей додаток постачається в пакеті
офісних програм Microsoft Office. Інтерфейс зручний та інтуїтивно зрозумілий, функціональність досить висока,
вартість повного пакету офісних програм 1399 грн на рік для одного користувача, 1799 грн на рік для п’яти
користувачів та 2799 грн на весь період користування чотирма основними продуктами з пакету: Word, Excel,
PowerPoint, OneNote.
Набуває широкої популярності також онлайн-платформа для створення презентацій Prezi. В ній можна
створювати схожі презентації як і в PowerPoint, але також презентації зовсім іншого рівня. Цікавими особливостями
є спеціальне масштабування та нестандартні для PowerPoint переходи. До інтерфейсу потрібно звикнути, але
функціональність даної платформи виважена. Вартість пакетів Standard – 5$ на місяць, Plus – 15$ на місяць, Premium
– 59$ на місяць. Також є спеціалізовані пакети для навчальних закладів – EDU Standard та EDU Plus. Ціна цих пакетів
безкоштовно та 5$ на місяць відповідно. Для використання такого пакету поштова скринька повинна бути надана
закладом, в якому ви навчаєтеся чи працюєте.
Impress – безкоштовний додаток з пакету LibreOffice. Інтерфейс програми схожий з PowerPoint, але дещо
спрощений. Функціоналом не поступається, а навіть є можливість розширювати його за допомогою підключених
скриптів.
Відеопрезентації можуть будуватися на основі слайдів, але монтуватися у відеоролик, або бути повноцінно
відзнятим відеофрагментом. Поширеною практикою є захоплення екрану і додавання потрібних приміток для
покращеного розуміння.
Wink є повністю безкоштовною програмою типу захоплення екрану і створення розкадровки. Інтерфейс
програми максимально простий і примітивний. Можна захоплювати екран кадрами, які потім можна редагувати,
додаючи примітки.
Характерною відмінністю VideoScribe є анімація мальованих графічних персонажів. Тут не можна зустріти
якихось готових шаблонів, а потрібно створювати власну історію. Вартість використання даного софту 20€ за місяць
або 132€ за рік, але можна заплатити одноразово 480€.
Інтерактивні презентації відрізняються від попередніх типів презентацій тим, що їх сценарій прямо залежить від
вибору того, хто її переглядає. Таким чином порядок слайдів у її структурі не відіграє важливої ролі на відміну від
зв’язків між ними.
Adobe Presenter є надбудовою до PowerPoint. Вона додає потужних можливостей для створення ефекту
спілкування між машиною та людиною. Використовується для створення інтерактивних опитувальників, тестів,
анкет. Вартість цієї надбудови 499$.
Отже, якщо у створенні презентацій схилятися до безкоштовних версій, нескладних слайдових побудов,
представлення чогось – то Impress буде ідеальним кандидатом з відповідним функціоналом. У закладах освіти
найбільш популярним є PowerPoint, Prezi, у свою чергу, також набуває неабиякої популярності. Але, якщо вимоги
ставляться вищі, то і вартість буде відповідною.

