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Тема уроку: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Ані-

маційні ефекти змінення слайдів.  

Мета уроку: Ознайомити учнів з поняттям анімації та ефекту зміни 

слайдів, їх призначенням, оглянути типи анімаційних ефектів та методи до-

давання анімаційних ефектів. 

Типи анімаційних ефектів та їх використання 

До розташованих на слайді об'єктів можна застосувати чотири основ-

ні типи анімаційних ефектів. Якщо ефект не заданий, то об'єкт з'являється в 

тій 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 й закінчується поза межами слайда, об'єкт з'явиться на 

слайді, «пройде» якимось шляхом, а потім зникне за його межами. 

Для одного об'єкта можна створити кілька анімаційних ефектів. На-

приклад, 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 саме момент елемент має з'явитися на слайді під час показу 

презентації. Ефекти анімації застосовуються режимі сортувальника слайдів 



або у звичайному режимі. Якщо ефект анімації задається в режимі сортува-

льника, програма PowerPoint; застосовує його до кожного об'єкта на слайді, 

за винятком об’єктів Заголовок і Фон. Проте якщо ефект анімації задається у 

звичайному режимі, ви повинні вказати, які об'єкти на поточному слайді тре-

ба анімувати, і лише після цього застосувати ефект. Додавання анімації до 

будь-якого об'єкта здійснюється за однією схемою незалежно від типу 

об’єкта. 

Для застосування ефекту зміни слайдів (зникнення попереднього, по-

ява наступного) необхідно виконати команди Показ слайдів - Зміна слайдів... 

В області завдань Зміна слайдів можна вибрати ефект зміни, встановити па-

раметри та переглянути результат. 

Виконання практичного завдання 

Перший слайд – титульний. 

На другому слайді, що містить зміст презентації, встановити текстові 

гіперпосилання на всі слайди. 

Додати до кожного слайда кнопку Завершити показ та кнопки: Далі, 

Назад. 

Додати до презентації відеофрагмент (за вказівкою вчителя). 

Доповнити презентацію логотипом свого класу (створити самостійно). 

Створити слайд Про автора, обов'язкове гіперпосилання на сайт шко-

ли. 

Доповнити слайди ефектами анімації (не менше одного анімованого 

об’єкта на слайд) 
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