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Лабораторно-практична робота №4. 

Тема: Експорт анімації руху одного та кількох об'єктів. 

Мета: 

� Навчальна: формування понять про векторні анімації руху; 

формування навичок створювання векторної анімації руху одного та кількох 

об'єктів; вдосконалення вмінь роботи з векторним редактором анімацій; 

закріплення вмінь та навичок створення анімації руху, формувати вміння 

оцінювати результати власних розробок та результати інших. 

� Розвивальна: розвивати логічне мислення, пам’ять; формувати вміння 

узагальнювати, аналізувати і робити висновки; розвиток гнучкості мислення, 

предметної уваги; формувати вміння творче застосовувати свої знання в області 

анімації. 

� Виховна: виховувати творче відношення до праці і навчання; 

виховувати інформаційну культуру, уміння працювати в групі; формування 

позитивного ставлення до навчання, усвідомлення цінності отриманих навичок 

створення векторних анімацій для реалізації власного творчого потенціалу, 

розуміння практичного застосування розроблених власних анімованих проектів. 

Використовуємо відео №1, №2 або №3 

1. https://www.youtube.com/watch?v=3WRoFraX7jU 

2. https://www.youtube.com/watch?v=sLwp7ccf-84 

3. https://www.youtube.com/watch?v=GirvRQg-knM&pbjreload=10 

Завдання 1. Створіть за допомогою програми Macromedia Flash анімацію, в 

якій метелик буде рухатися з лівого нижнього кута до квітки (можна 

використовувати файли заготовки) 

Алгоритм дій для створення анімації руху 

1. Імпортувати фонове зображення (Файл→ Импортировать) або 

намалювати за допомогою інструментів малювання. В якості фонового зображення 

використовуємо квітку. Імпортована квітка потрапить на єдиний шар, що маємо. 

Підправимо її розміри і положення інструментом«Трансформация». 



 
 

2. Дамо назву першому шару «Квітка» 

 

3. Заблокувати цей шар (це робиться для того, щоб  уникнути 

випадкових змін фонового зображення); 

 

4. Додати другий шар  , назвати його «метелик» та імпортувати (або 

намалювати) зображення, яке буде анімовано (метелик); 

5. Перетворити зображення в бібліотечний символ типу Графіка (F8); 



 

6. Розмістити метелика у лівий нижній кут; 

7. На шкалі часу виділити кінцевий кадр ( 25) в обох шарах і 

перетворити їх в ключові (F6); 

 

 
 

8. У будь-якому кадрі шару «Метелик» між 1 та 25 визвемо контекстне 

меню та виберемо команду «Создать промежуточное отображение». 

 
Якщо все зроблено правильно проміжні кадри повинні зафарбуватися в 

бузковий колір, а 1-й і 25-й кадр з’єднатися стрілкою. Це означає, що програма 



згенерувала проміжні кадри між 1-м та 25-м ключовими кадрами. У випадку 

помилки стрілка малюється пунктиром. 

 
9. В останньому кадрі другого шару пересунути в кінцеве положення 

зображення, що анімується (при цьому можна змінити розмір зображення); 

 
10. Зберегти файл (Файл – Сохранить как); 

11. Протестувати анімацію (Ctrl+Enter). 

Завдання 2. Створіть за допомогою програми Macromedia Flash анімацію 

руху кількох об'єктів. 

Алгоритм дій для створення анімації руху кількох об'єктів 

1. Імпортувати фонове зображення (Файл→ Импортировать). В якості 

фонового зображення використовуємо дерево або галявину.  

2. Додаємо зображення, яке буде анімовано (2-3 метелика). Не забуваємо, 

що кожного метелика треба імпортувати на окремий шар. Анімацію руху кожному 

метелику робимо на свій розсуд. 

Роботу надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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Лабораторно-практична робота №5. 

Тема: Використання шарів, ефекти анімації 

Мета: 

• навчальна: закріпити знання учнів  з даної теми, навчити створювати 

презентації з використанням анімаційних ефектів; 

• розвивальна: розвивати вміння: застосовувати набуті знання на 

практиці; додавати анімаційні ефекти до об'єктів;  встановлювати ефекти зміни 

слайдів; 

• виховна: виховувати інтерес до вивчення предмету. 

1. Анімація 

�  Анімація — це спеціальний відео- або аудіоефект, доданий до 

тексту або об'єкта. 

Наприклад, ви можете створити елементи текстового списку, що 

«вилітатимуть» на слайд по одному слову, або додати звук оплесків, які 

лунатимуть під час відкриття рисунка. 

Анімація тексту, графіки, діаграм та інших об'єктів на слайдах здійснюється 

з метою підкреслити ті чи інші аспекти змісту, урізноманітнити спосіб подання 

матеріалу, зробити презентацію більш цікавою й видовищною. Створюючи 

анімаційні ефекти для своєї презентації, ви можете використовувати готові схеми 

анімації програми PowerPoint. 

2. Схема анімації 

� Схема анімації — це готовий відеоефект, який додасться до 

об'єкта ті слайдах. 

 У кожній схемі, як правило, передбачається ефект для заголовка слайда й 

ефект для всього тексту слайда. Схеми анімації можна застосувати до всіх слайдів, 

до певних або до окремих елементів слайда. 

3. Типи анімаційних ефектів та їх використання 

До розташованих на слайді об'єктів можна застосувати чотири основні типи 

анімаційних ефектів. Якщо ефект не заданий, об'єкт з'являється втій області, де він 

розташований на слайді. 



� Вхід. Цей ефект визначає спосіб появи об'єкта на слайді. 

� Виділення. Ефект, що дає можливість зосередити увагу на певному 

об'єкті, виділяючи його серед решти розташованих на слайді об'єктів. 

� Вихід. Ефект визначає, яким чином об'єкт буде зникати зі слайда. Для 

більшості об'єктів ефект такого типу не знадобиться, але у разі необхідності можна 

скористатися одним із 52 ефектів, що пропонуються програмою. 

� Шляхи переміщення. Найцікавіший тип анімації об'єктів. Він дає 

можливість створити шлях, уздовж якого буде рухатись об'єкт. Якщо шлях анімації 

починається за межами слайда та закінчується на слайді» такий ефект діє як ефект 

входу; якщо шлях починається на слайді, а закінчується за його межами, то цей 

ефект буде подібний до ефекту виходу. І нарешті, якщо маршрут починається 

і закінчується поза межами слайда, об'єкт з'явиться на слайді, «пройде» якийсь 

шлях, а потім зникне за його межами. 

Для одного об'єкта можна створити кілька анімаційних ефектів. Наприклад, 

ефект входу, виділення й ефект виходу. Крім того, для всіх ефектів можна 

встановити швидкість відтворення. 

В області завдань Настройка анімації можна також визначити, в якому 

місці і в який само момент елемент має з'явитися на слайді під час показу 

презентації. Ефекти анімації застосовуються в режимі сортувальника слайдів або у 

звичайному режимі. Якщо ефект анімації задається в режимі сортувальника, 

програма PowerPoint застосовує його до кожного об'єкта на слайді, за винятком 

об'єктів Заголовок  і Фон. Проте якщо ефект анімації задасться у звичайному 

режимі, ви повинні вказати, які об'єкти на поточному слайді потрібно анімувати, і 

лише після цього застосувати ефект. Додавання анімації до будь-якого об'єкта 

здійснюється за однією схемою незалежно від типу об'єкта.  

Інструктаж з БЖ при роботі за комп’ютером. 

1. Під час занять не вставайте і не ходіть по класу!!! 

2. Строго виконуйте вказівки викладача. 

3. Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам 

файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони. 

4. Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою. 



5. Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або 

самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача. 

6. Після виконання завдання коректно вимкніть комп’ютер. 

Завдання. 

1. Відкрийте презентацію   створену на попередньому уроці. 

2. Додайте до створеної презентації анімаційні ефекти: 

� на першому слайді до текстових написів застосуйте ефект Кольорова 

друкарська машинка. До графічних об'єктів ефект Центрифуга; 

� для всіх об'єктів на інших слайдах ефекти підберіть самостійно; 

� для всіх ефектів, крім першого слайда, встановіть параметр 

Запускати разом із попереднім; 

� підберіть та встановіть швидкість анімаційних ефектів. 

3. Збережіть презентацію у свою папку.  

4. Результат виконання продемонструвати вчителю. 

Запитання для захисту практичної роботи.  

1. Як встановити анімаційний ефект до обраного об'єкта? До всіх об'єктів на 

слайді? 

2. Як встановити ефект зміни слайдів? 

3. Які параметри можна змінювати для анімаційного ефекту? 

 

Роботу надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 


