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Сучасний та зручний онлайн-інструмент
для створення презентацій
(віртуальних виставок )–

сервіс Canva
(https://www.canva.com)



Для початку роботи необхідно
зареєструватись за допомогою

Google-акаунту, Facebook-акаунту або
електронної пошти. Реєстрація є безкоштовною.





Після реєстрації обиріть у стрічці меню пункт 
«Презентації»



Обиріть розмір 1920 х 1080 пікселів
(співвідношення 16:9) 

або 1024 х 768 пікселів
(співвідношення 4:3)



Натисніть «Файл», оберіть олівець біля напису
«Дизайн без назви» та наберіть необхідну назву. 

Можете увімкнути поля, лінійки тощо



Створювати

презентації/віртуальні
виставки/ можна за 

власним дизайном або
скориставшись наявними

безкоштовними
шаблонами, переглянути

які можна у меню 
«Шаблони»



Якщо шаблон 

сподобався – натисніть
«Застосувати». Разом із
шаблоном ви скопіюєте

шрифти, кольори, 
зображення, анімації, 
розміщення елементів



Натиснув на кожну з цих
іконок, ви можете 

додавати свої елементи
або обирати із

пропонованих. Далі діло
за вашим бажанням

та фантазією!



Для редагування компонентів, їх потрібно
виділити, натиснувши лівою кнопкою миші
(два кліка – для тексту, один – для інших)  



Для копіювання та вставки елементів потрібно
використовувати наступні сполучення клавіш



У сервісі є набор 
безкоштовних та 

платних компонентів, 
які можна додавати до 

своєї презентації. 
Зробити це можна у 

вкладках «Фото», 
«Елементи», «Аудіо», 

«Відео»







Ви можете додавати свої
матеріали до 

презентації, для цього
натисніть кнопку 

«Вбудування
медіаконтенту до 

дизайну» та додайте 
посилання на медіа у 

вказаний рядок 



Після завершення розміщення елементів
у презентації ви можете налаштувати

анімацію переходів між слайдами. Краще
використовувати один ефект для всіх
слайдів (треба поставити галочку біля

напису «Застосувати до всіх стор.») Перед 
публікацією перегляньте свою 

презентацію, для цього натисніть кнопку 
«Презентація»



Коли 
презентація/віртуальна

виставка/ готова, 
натисніть «Поділитися», 

оберіть «Копіювати
посилання». Посилання

можете вставляти в 
соціальні мережі, на сайті

тощо. Або презентацію
можно скачати



Бажаємо оригінальних ідей, 
творчої наснаги, 

невичерпного натхнення 
та цікавих презентацій 

/ віртуальних виставок/ !



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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