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Урок  № 95 

 

Тема: «Робота з графічними об’єктами, таблицями та діаграмами»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про роботу інструментів графіки;  

 Розвити уміння працювати з таблицями та діаграмами в Power Point;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

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

«Інформатика 11 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал 

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

- Які елементи інтерфейсу Power Point запам’ятали? 

- Які режими роботи з програмою вам відомі? 

- Дайте характиристику режимам 

- Як створити новий слайд? 

- Як видалити слайд? 

- Чи можливо змінити порядок розташування слайдів? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Програма  PowerPoint дозволяє: використовувати в презентаціях для 

підтвердження слів доповідача і більш чітко вираження думок; графіки, таблиці, 

діаграми, звуки, музику і навіть короткі відео-фрагменти; миттєві вносити будь-які 

зміни в презентацію; створювати анімацію; використовувати анімаційні переходи від 

одного слайду до іншого для сприятливого формування асоціативних зв’язків між 

фрагментами матеріалу; створювати автоматичні або інтерактивні покази слайдів; 

публікувати презентацію в мережу Інтернет або в локальній мережі. 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Вствка текстового поля та вставка символу  

Для того щоб добавити на слайд текст клацнути по кнопці "Надпись" на панелі 

інструментів "Рисование", а потім в тому місці слайду де ви хочете розмістити 

додатковий текст. На нашому слайді з'явиться прямокутник із мигаючим курсором 



всередині. Можна обрати в цьому прямокутнику текст (прямокутник буде розсуватися 

по ширині по мірі вводу тексту і по висоті по мірі вводу абзаців) або вставити 

додатковий символ. "Додаткові символи" - це ті символи яких немає на клавіатурі. Для 

вставки символу клацнути на пункті "Символ" в меню "Вставка". Відкриється вікно 

"Символ"  

 
В цьому вікні можна вибрати шрифт "Wingdings 3", а в ньому символ (стрілочка). 

Потім клацнути по кнопці "Вставить" та "Закрыть". Колір і розмір встановленого 

символу зміниться таким же чином, як і колір і розмір шрифту. Змінити колір символу 

на жовтогарячий та встановити розмір наприклад "36".  

 

2. Вставка графіки 

Для вставки графічних об'єктів можно використати два інструменти: 

1. Стрічку «Вставка» - група «Ілюстрації» 

 
2. Скористатись кнопками на макеті слайду 

 
 

3. Вставка до слайду таблиці  



Можна вставити до нашого слайду таблицю, використавши авто розмітку. Цей шлях 

зручний при вставці невеликих простих таблиць. Для того щоб вставити таблицю, 

потрібно добавити новий слайд, обрати у вікні "вставка" вставка таблицы ".  

 
В цьому вікні потрібно встановити кількість рядків та стовпців майбутньої таблиці. 

Наприклад рядків буде п’ять, а стовпців - чотири. Встановивши потрібну кількість 

рядків та стовпців, натиснути "ОК". 

 
Редагувати формату таблиці та макету, можна виконати через стрічки «Конструктор» 

та «Макет» 

 

 
 

 
 

4.  Вставка до слайду Діаграми  



Для вставки простої діаграми або графіка потрібно створити новий слайд та обрати у 

вікні "Создать слайд" авторозмітку "Заголовок и диаграмма". Відкриється слайд виду, 

що показаний на  мал.  

 
Скопіюйте до нового слайду заголовок із попереднього слайду та виправте його текст 

на: "Вставка діаграми". 

Для вставки діаграми потрібно двічі клацнути по піктограмі діаграми. Відкриється 

вікно із прикладом діаграми та вікно вихідної таблиці даних. 

 

Редагувати формат діаграми та макету, можна виконати через стрічки «Конструктор» 

та «Макет» 

 

 
 

 
 

Одним із видів діаграми є об`єкт Smart Art, яким можна оформити списки, передати 

зв’язки між данними, відобразити процес тощо. 

 
5.  Вставка до слайду графічних об'єктів  



Для вставки до слайду графічного об'єкта (малюнок, фотографії) потрібно створити 

новий слайд і обрати у вікні "Разметка слайда" авторозмітку "Заголовок, текст и 

графика". Відкриється слайд виду, що показаний на  мал. 

 
Скопіюйте до нового слайду заголовок із попереднього слайду та виправте його текст 

на: "Вставка графики". Текстове поле можна видалити або набрати в ньому текст до 

ілюстрації. Наприклад: Приклад ілюстрації. Потім двічі клацнути по піктограмі 

ілюстрації. Відкриється вікно "Выберите рисунок" із колекцією графічних зображень. 



 
Потім обираємо якусь картинку і двічі клацнути по ній мишею. Наша обрана картинка 

вставиться до слайду, а вікно галереї закриється. Наш слайд буде мати вигляд, як на 

мал. 

 
Також можна вставити зображення до любого слайду в не залежності від обраного 

типу авторозмітки. Для цього необхідно обрати в меню "Вставка" пункт "Рисунок" - 

"Картинки". Із правого боку в області задач відкриється вікно "Вставка картинки" в 

якому потрібно обрати необхідне зображення. Також можна вставити до нашого 

слайду якийсь файл із зображенням. Для цього необхідно створити новий слайд із 

авторозміткою "Только заголовок" і обрати в меню "Вставка" пункт "Рисунок" - "Из 

файла". Відкриється вікно "Добавления рисунка". У рядку "Папка" цього вікна обрати 

папку, в якій зберігаються фотографії або малюнки. Нижче відобразяться всі графічні 

файли, що містяться в даній папці. 



 
Якщо вставлена вами ілюстрація має дуже великий розмір, то потрібно навести курсор 

миші на любий маркер, що розташований по куткам картинки (курсор змінить форму 

на спрямовану у два боки стрілку); потім натиснути ліву кнопку миші і тягнути курсор 

до центру картинки. 

 

6. Вставка до слайду відео та звука  

Для вставки до слайду відеозображення в меню "Вставка" обрати пункт "Вставка", а в 

ньому підпункт "Фильм из файла". Відкриється вікно "Вставка фильма". 

 
В цьому вікні потрібно вказати путь до відеофайлу та клацнути "ОК". Потім буде 

задано запитання про автоматичний запуск фільма при показі слайду  

На слайді відобразиться перший кадр запису  



 
Для вставки звуку в пункті "Кино и звук", що повністю повторює вікно "Вставить 

кино". Потрібно вказати шлях до звукового файлу і натиснути по "ОК". На нашому 

слайді відобразиться піктограма у вигляді динаміка  

 
Для того щоб при перегляді презентації піктограму динаміка не було видно, то 

потрібно перетягнути її за границю слайда. 

 

 

 

V. Закріплення нових знань і умінь:  

- Яким чином можна  додати об’єкти на слайд? 

- Які об’єкти можна додати? 

- Які інструменти редагування таблиці вам відомі? 

 - Які інструменти редагування малюнку вам відомі? 

- Які інструменти редагування діаграми вам відомі? 

- Які інструменти редагування фігури вам відомі? 

 

 

VІ. Підсумок уроку. 

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

2573562@ukr.net 

 

1. Законспектувать матеріал уроку 

2. Ривкінд Й.Я. Інформатика 10 класс.§2.3 

mailto:2573562@ukr.net

