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3. Пам’ять EEPROM найповільніша пам’ять. 
 Ці особливості потрібно обов’язково враховувати. 
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Сиромля А. 
СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У PREZI 

 
У статті демонструється та аналізується робота з мультимедійними презентаціями в 

сервісі Prezi, наведено основні особливості та переваги перед іншими подібними програмами. 
Розказано про певні сторінки з історії Prezi. 

Ключові слова: презентація, мультимедійна презентація, слайд, Prezi, стартап, хмарне 
програмне забезпечення, мережа Інтернет.  

 
В часи технічного прогресу та активного розвитку комп’ютерних технологій для 

представлення послуг, той чи іншої продукції і т.д., використовують мультимедійні презентації, 
тобто набір слайдів, який містить в собі певну інформацію та зберігається в одному файлі. Але для 
їх створення потрібне відповідне програмне забезпечення, таке як MS Office Power Point чи Sway. 
Проте, зважаючи на популярність та необхідність Інтернету в наш час, за допомогою компаній 
Kitchen Budapest і Magyar Telekom був створений проект під назвою “Prezi”, який зараз використовую 
понад 50 мільйонів користувачів. 

Prezi – це хмарне програмне забезпечення, тобто те, яке реалізується за допомогою мережі 
Інтернет та, безпосередньо, там і розміщується [2]. Датою запуску даного проекту вважають 
початок квітня 2009 року. Батьківщиною Prezi вважається Будапешт, а сама назва, в перекладі з 
угорської – скорочена форма від слова «презентація» [9]. Буквально відразу після запуску, компанія 
вийшла на міжнародний ринок, зацікавивши своїм продуктом користувача. 

 

 
Рис. 1. Робоча область Prezi з розміщеними слайдами  

та шляхами переходів між ними 
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Продукт став користуватись надзвичайним попитом серед багатьох освітніх закладів, 
бізнес-центрів, компаній та корпорацій по всьому світу. 

Також слід зауважити, що саме за цей проект, розробники здобули приз в змаганні 
стартаперів в номінації «Найкращий засновник та співзасновник стартапу» [8]. 

Не зважаючи на те, що даний проект користується неабиякою популярністю, серед 
користувачів по всьому світу, Prezi є здебільш комерційною, тобто більшість її функцій та 
можливостей відкриваються для Вас лише після того, як ви розщедритесь на певну суму. Але це не 
виключає можливості користуватись деякими її можливостями безкоштовно. Компанія працює на 
моделі Freemium, тож безкоштовні користувачі мають публікувати свої презентації у відкритому 
доступі на сайті Prezi. Ще одним вагомим фактором є те, що зовнішня оболочка (інтерфейс) Prezi 
доступна в представленні лише не багатьох мов світу, серед яких англійська, яка вважається 
основною, німецька, японська, угорська і так далі, тобто перед деякими користувачами можуть 
постати певні труднощі при використанні. 

До особливостей сервісу Prezi можна віднести наступне [1]. В першу чергу – це те, що 
фактично, вся презентація розміщується на одному аркуші і за допомогою масштабування, можна 
акцентувати увагу глядачів, чи то слухачів, на потрібних деталях презентації, що додає значної 
зручності у користуванні. Ще одною особливістю є створення певної сюжетної лінії, задля більш 
структурованого та змістовного показу і сприйняття глядачем. І це все не зважаючи на широкий 
вибір шаблонів, фігур, об’єктів та інших інструментів. 

Отже, порівнявши та перевіривши особливості та переваги сервісу Prezi, можна сміливо 
ставити даний проект в лідери серед йому подібних, адже розробники зробили неабиякий крок 
вперед в області створення мультимедійних презентацій. 
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Стеценко А. 
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМИ SWAY 

 
В роботі розглянуто особливості створення динамічних презентацій у новій програмі з 

пакету Microsoft Office – Sway. Проаналізовано способи створення таких презентацій. Особливу увагу 
приділено створенню презентацій з документів з розширенням DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX. 

Ключові слова: презентації,  Sway, динамічні презентації, SWAY, хмарні технології, веб-сайт. 


