
Дата: 23.02.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Оформлення презентацій 

 

Урок  № 93 

Лабораторно-практична робота №1 

 

Тема: «Створення презентацій і слайдів»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про презентації Power Point;  

 Розвити і закріпити навички роботи з слайдами презентації;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Ривкінд Й.Я.  

«Інформатика 11 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал, інструкції по 

охороні праці.  

 

Тип уроку: урок вдосконалення і закріплення нових знань, умінь та навичок. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

- Які види презентацій вам відомі? 

- Які типи презентацій вам відомі? 

- Які елементи інтерфейсу запам’ятали? 

- Як налаштувати стрічку? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами електронних презентацій. Це дасть Вам розширити професійні 

знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 1 

 

VІ. Домашнє завдання: для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   

2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Мал.1 

Лабораторно-практична робота №1. 
Тема: Створення презентації та слайдів. 
Мета: ознайомитись зі способами запуску програми електронних презентацій, розглянути 
елементи інтерфейсу, опанувати загальні поняття про векторну та растрову графіку, опанувати 
основні прийоми по налагодженню елементів інтерфейсу та створенню нової презентації, 
розглянути режими роботи в програмному засобу PowerPoint 

Хід роботи: 
1. Створіть папку «Презентації» в своїй папці, в якій зберігаються Ваші практичні роботи.   
2. Запустіть Power Point. Опишіть алгоритм ___________________________________________ 
3. Знайдіть  відповідність  

А)стрічка «Формат» 

1)  

Б)стрічка «Вставка» 

2)  

В)стрічка «Теми» 

3)  

4. На Панель швидкого доступу розмістіть кнопки  , , 

. Запишіть алгоритм _______________________________________________ 
5. Створіть 9 слайдів з різними макетами та заповніть 

їх відповідно до кнопок інформацією (мал.1) 
6. Опишіть призначення кнопок: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 

7. Збережіть прзентацію як «практична 1.1.» та створіть 
нову презентацію «практична 1.2», використовуючи 
«Зразки шаблонів» та оберіть шаблон «Сучасний фотоальбом» 

8. Змініть орієнтацію слайдів з альбомної на книжкову. Запишіть алгоритм____________________ 

1 2

1 

3 4 5 
6 



________________________________________________________________________________________ 
 
9. В режимі «сортувальник слайдів» змініть  місця розташування 6 та 2 слайдів. 
10.  Змініть кольорову гаму на палітрі «Кольори». Запишіть алгоритм: _______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

11. В режимі «Сторінки розміток» створіть коментарі до трьох слайдів. Продемонструйте 
коментарі в звичайному режимі. 

12. Створіть презентацію «практична 1.3»,  використовуючи шаблони Office.com. Збережіть дану 
презентацію як шаблон в своїй паці. Запишіть алгоритм _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Висновок: ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 


