
Дата: 23.02.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Оформлення презентацій 

 

Урок  № 94 

Лабораторно-практична робота №2 

 

Тема: «Робота зі слайдами презентації»  

 

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 № 2 

 

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

2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №2. 
Тема: Робота зі слайдами презентації. 
Мета: ознайомитись з інструментами оформлення слайдів, закріпити уміння роботи з фоном 
слайдів, кольорової гамою, темами, параметрами слайдів PowerPoint 
Хід роботи: 

1. Створіть папку «практична робота № 2», я якій будете зберігати усі практичні завдання 
до практичної  роботи. 

2. Відкрийте одну з презентацій минулої практичної роботи № 1. 
3. Змініть тему презентації на «Відкриту» 
4. Змініть кольорову схему теми на іншу. Запишіть 

алгоритм: ___________________________ 
5. Створіть нову презентацію на 10 слайдів, до 

кожного зі слайдів застосуйте різні фони 
оформлення: суцільна заливка, градієнтна 
заливка, малюнок або текстура, узорна заливка 
(мал..1) 

6. До зміни слайдів застосуйте різні ефекти анімації (мал..2). Запишіть алгоритм:_________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 мал..2 
7. До ефектів змініть параметри налаштування (мал..3) 

мал..3 

8. До зміни слайдів застосуйте звукове супроводження, 
викоритсовуючи кнопку «Звук» мал.4 

9. Пронумеруйте слайди, починаючи нумерацію з №3. Запишіть 
алгоритм: ____________________________________________ 

10. Створіть верхній колонтитул «КВПУ будівництва  і дизайну» 
Запишіть алгоритм:)___________________________________ 
_______________________________________________________ 

11. Створіть нижній  колонтитул  де вкажіть  ваше прізвище та 
ім’я 

12. Збережіть усі завдання в папці «практична 2», але залиште 
без змін матерал попередньої практичної роботи №1 

Висновок: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 

мал..1 

 

мал..4 

 


