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Практична робота 

Тема: Використання шрифтів, автофігур, фону, малюнків, анімацій, управляючих 

o6'єктів, налаштування зміни кадрів. 

Мета: навчитися додавати анімаційні ефекти до об’єктів слайда (звичайні анімації, 

рух об’єктів за заданими траєкторіями, анімаційні ефекти зміни слайдів); 

керування показом презентації, настроювання його часових параметрів.  

Інструкція до виконання практичної роботи 

1. Опрацювати теоретичний матеріал по темі. 

2. Виконати практичне завдання по рівням складності. Всі додаткові зображення 

та зразки робіт зберігаються в папці Зразки PPoint на диску С:. Результати 

роботи зберігати у вигляді демонстрації у власній папці. 

3. Дати відповіді на контрольні запитання. 

 

1. Будинок і його мешканці 

Створити слайд з зображенням будинку 

згідно взірця. Зберегти даний проект у 

власну папку з ім’ям Будинок 9-А (Б). 

Оформити зображення, використовуючи різні типи заливок для 

об’єктів. Підібрати, налаштувати і впорядкувати відповідні ефекти 

анімації так, щоб вийшов мультиплікаційний сюжет за таким сценарієм: 

 Люди в правих вікнах і на даху з'явилися автоматично і 

одночасно через 1 секунду після початку показу, а 

людина в лівому вікні через 2 секунди після них; 

 Потім по клацанню миші повинна зникнути людина з 

телефоном, а через 2 секунди після цього збільшитися 

людина з біноклем; 

 Всі інші люди повинні зникнути одночасно по 

клацанню миші.  

2. Дзвінок 

Створити демонстрацію, що імітує дзвін будильника (радіо, телефону та ін.) 

Зберегти даний проект у власну папку з ім’ям Дзвінок 9-А (Б). Застосуйте 

відповідні ефекти анімації так, щоб при перегляді слайда створилася видимість того, 

що дзвонить будильник або граючого радіо (див. зразок Дзвінок). Оформіть фон, 

додайте видимі звукові хвилі. Перегляд через F5. Налаштуйте повторення ефектів 

анімації до закінчення перегляду слайду. 

3. Джин 

Створити демонстрацію, що імітує виліт джина з пляшки. Зберегти даний проект 

у власну папку з ім’ям Джин 9-А (Б). Нехай виліт буде ефектним, адже сталося диво 

... Перегляд через F5. Налаштуйте повторення ефектів анімації до закінчення 

перегляду слайду. 

Базовий рівень 
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Середній 

рівень 

4. Жонглер 

Створити демонстрацію, яка імітує переміщення об'єктів з 

однієї руки жонглера в іншу. Зберегти даний проект у власну 

папку з ім’ям Жонглер 9-А (Б). Перегляд через F5. 

Налаштуйте повторення ефектів анімації до закінчення 

перегляду слайду. 

 

1. Ефект пера 

Створити демонстрацію, яка зображає ефект 

малювання зірки (кола, прямокутника) пером (пензлем, 

пером, ручкою, олівцем). Збережіть даний проект у 

власну папку з ім’ям Перо 9-А (Б).  

Крок 1.У Power Point створити нову презентацію. Вибрати розмітку слайда: пустий слайд.  

Крок 2. На слайд додати автофігуру Зірка і малюнок з файлу – пензлик (перо, ручка, 

олівець) і розмістити на вершині зірки. При необхідності 

можна використовувати можливості повороту і 

віддзеркалення об'єкту: виділити об’єкт і 

вибрати вкладку Формат  натиснути кнопку  

  повернути вліво (вправо) на 90
0
 або 

відобразити по горизонталі (по вертикалі). 

Крок 3. Вибрати вкладку Анімація. Для об'єкта пензлик додати 

ефект п’ятикутної зірки: виділити пензлик  Добавити 

анімацію  Інші шляхи переміщення  П’ятикутна зірка. Старт (зелений 

трикутник) поставити на центр пензлика. При необхідності можна змінити форму 

шляху переміщення (зірки): виділити шлях і вибрати вкладку Анімація  натиснути 

кнопку Параметри ефектів  розпочати зміну вузлів або змінити напрямок шляху.  

Крок 4. Налаштувати параметри анімації: Початок - З попереднім, Швидкість – Повільно. 

У режимі перегляду проаналізувати рух пензля і по необхідності поправити шлях. 

У підсумку в режимі показу слайда повинен вийти анімаційний ефект малювання пензлем. 

2. Текст 

Створити демонстрацію, яка зображає ефект написання пером (пензлем, пером, 

ручкою, олівцем) власного імені. Збережіть даний проект у власну папку з ім’ям 

Текст 9-А (Б).  

3. Квадрат 

Створити демонстрацію, яка зображає ефект перетворення квадрата 3*3 у першу 

літеру власного імені (при необхідності збільшити розміри квадрата). Збережіть 

даний проект у власну папку з ім’ям Квадрат 9-А (Б).  
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1. Годинник 

Створити демонстрацію, яка імітує рух 

стрілок годинника, розташованих в центрі 

слайда. Запуск стрілок здійснюється 

відразу після запуску презентації, зупинка – після натискання кнопки 

ДАЛІ. Умовна хвилина дорівнює 5 секундам, тобто секундна стрілка 

робить повний оборот за 5 секунд. Рух секундної і хвилинної стрілок повинні бути 

узгоджені. Зберегти даний проект у власну папку з ім’ям Годинник 9-А (Б). 

2. Планети 

Створити демонстрацію, яка імітує рух Місяця навколо Землі, яка в цей же час 

рухається навколо Сонця. Запуск планет здійснюється відразу після запуску 

презентації, зупинка – після натискання кнопки ДАЛІ. Місяць робить повний оберт 

за 10 секунд. Рух планет повинен бути узгоджений. Зберегти даний проект у власну 

папку з ім’ям Планети 9-А (Б). 

3. Світлофор 

Створіть демонстрацію, яка імітує (моделює) злагоджену роботу двох 

світлофорів: для водіїв та пішоходів (2 повних цикли). Збережіть файл з іменем 

Світлофор 9-А (Б). 

 

 

 

1. Які є режими перегляду слайдів в PowerPoint?  

2. Що може містити слайд?  

3. Для чого використовують анімаційні ефекти?  

4. Як створити анімаційні ефекти?  

5. Як задати звук, що супроводжує анімацію?  

6. Яке призначення режиму перегляду?  

7. Які є способи перегляду слайдів?  

8. Як задати спосіб перегляду слайдів?  

9. Як зупинити презентацію?  

10. Як управляти зміною слайдів?  

 

Високий рівень 

Контрольні запитання 


