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Лабораторно-практична робота №7. 

Тема:Налаштування швидкості відтворення анімації 

Мета: поглибити, розширити й деталізувати знання учнів . 

Можна настроїти анімаційний ефект, щоб він запускався, коли клацнуто 

мишею, або узгоджено з іншими анімаційними ефектами на слайді. 

1. На слайді клацніть текст або об’єкт з анімаційним ефектом, для 

якого потрібно вказати час початку. 

2. На вкладці Анімація клацніть стрілку вниз у полі Початок і 

виберіть одне з цих значень: 

 

 

o Щоб запускати анімацію, коли слайд клацнуто, виберіть 

значення Після клацання. 

o Щоб запускати анімацію одночасно з попереднім ефектом у списку 

(тобто запускати кілька ефектів одним клацанням), виберіть значення З 

попереднім. 

o Щоб запускати анімаційний ефект одразу після попереднього 

ефекту в списку, виберіть значення Після попереднього. 

Настроювання швидкості 

Щоб запустити анімаційний ефект із більшою чи меншою швидкістю, 

змініть значення параметра Тривалість . 

1. На слайді клацніть текст або об’єкт з анімаційним ефектом, для 

якого потрібно вказати швидкість. 

2. На вкладці Анімація в полі Тривалість введіть потрібну кількість 

секунд для відтворення ефекту. 



 

Порада.: Менші числа означають, що ефект запуститься швидше та 

незабаром завершиться, а більші числа означає, що ефект відтворюватиметься 

повільніше й довше. 

Затримка часу початку 

Якщо потрібно затримати час початку анімаційних ефектів на слайді або 

зробити паузу між ними, можна встановити затримку для одного або кількох 

ефектів. 

1. На слайді клацніть текст або об’єкт з анімаційним ефектом, для 

якого потрібно вказати затримку чи інший параметр хронометражу. 

2. На вкладці Анімація в полі Затримка введіть потрібну кількість 

секунд для паузи перед запуском ефекту. 

 

Порада.: Початок періоду затримки ефекту зумовлено його 

настройкою Початок. Наприклад, якщо для ефекту встановлено 

значення Після попереднього із затримкою в 1,5 секунди, то ця затримка 

почнеться після завершення показу попереднього ефекту. 

Повторення або перемотування назад 

Зазвичай після відтворення анімований об’єкт залишається в кінцевій 

точці та відображається в кінцевому вигляді. Анімаційний ефект (або 

послідовність ефектів) можна настроїти так, щоб об’єкт повертався у вихідний 

стан, або анімація повторювалася. 

1. На вкладці Анімація клацніть запускач діалогового 

вікна Відобразити додаткові параметри ефектів   . 



 

2. Виберіть вкладку час і виконайте одну або обидві з таких дій: 

o Щоб відтворити анімаційний ефект кілька разів, виберіть параметр 

у списку повторення . 

o Щоб автоматично повернутися анімаційний ефект до його вихідний 

стан, розташування на слайді після відтворення, установіть 

прапорець Перемотати після завершення відтворення . 

 

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com  

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

 

 

 


