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Тема: «Ефекти анімації. Використання гіперпосилань»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про роботу інструментів анімації;  

 Розвити уміння працювати з анімацією та гіперпосиланнями 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: 

- 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? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Анімація — це спеціальний відео- або аудіоефект, доданий до тексту або об'єкта. 

Наприклад, ви можете створити елементи текстового списку, що «вилітатимуть» на 

слайд по одному слову, або додати звук оплесків, які лунатимуть у разі відкриття 

рисунка. 

Анімація тексту, графіки, діаграм та інших об'єктів на слайдах здійснюється з 

метою підкреслити ті чи інші аспекти вмісту, урізноманітнити спосіб подання 

матеріалу, зробити презентацію більш цікавою й видовищною. Створюючи анімаційні 

ефекти для своєї презентації, ви можете використовувати готові схеми анімації 

програми PowerPoint. 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

Схеми анімацій 

Схема анімації — це готовий відеоефект, який додається до об'єкта на слайдах. 

У кожній схемі, як правило, передбачається ефект для заголовка слайда й ефект для 



всього тексту слайда. Схеми анімації можна застосувати до всіх слайдів, до певних або 

до окремих елементів слайда. 

Типи анімаційних ефектів та їх використання 

До розташованих на слайді об'єктів можна застосувати чотири основні 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. Наприклад, 

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 сортувальника, 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 треба 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, поява 

наступного) необхідно виконати команди Показ слайдів - Зміна слайдів... В області 

завдань Зміна слайдів можна вибрати ефект зміни, встановити параметри та 

переглянути результат. 

Вставка аудіо 

Додати аудіофайл на слайд можна наступним чином. 

1. Для початку потрібно увійти у вкладку «Вставка». 

 



2. У шапці, в самому її кінці знаходиться кнопка «Звук». Ось вона і потрібна для 

додавання аудіофайлів. 

 

3. У PowerPoint 2016 присутній два варіанти для додавання. Перший - це якраз 

вставка медіа з комп'ютера. Другий - запис звуку. Нам буде потрібно перший 

варіант. 

 

4. Відкриється стандартний оглядач, де потрібно знайти потрібний файл на 

комп'ютері. 

 

5. Після цього відбудеться додавання аудіо. Зазвичай, при наявності області для 

вмісту, музика займає даний слот. Якщо ж місця 

немає, то вставка відбувається просто по центру 

слайда. Доданий мультимедійний виглядає, як 

динамік з зображенням йде з нього звуку. При 

виборі цього файлу відкривається мініпроігриватель 



для прослуховування музики. 

 

На цьому додавання аудіо закінчено. Однак просто вставити музику - це півсправи. 

Для неї ж має бути призначення, якраз цим і слід зайнятися. 

Налаштування звуку для загального фону 

Для початку варто розглянути роботу звуку в якості аудіо супроводу презентації. 

При виборі доданої музики зверху в шапці з'являються дві нові вкладки, об'єднані в 

групу «Робота зі звуком». Перша нам особливо не потрібна, вона дозволяє змінювати 

візуальний стиль зображення аудіо - цього самого динаміка. У професійних 

презентаціях картинка не відображається на слайдах, тому і налаштовувати її тут не 

особливо є сенс. Хоча, якщо це потрібно, можна тут покопатися. 

 

Нас же цікавить вкладка «Відтворення». Тут можна виділити кілька областей. 

 

 «Перегляд» - найперша область, що включає одну лише кнопку. Вона дозволяє 

відтворити обраний звук. 

 «Закладки» мають дві кнопки для додавання і видалення спеціальних якорів в 

стрічку програвання аудіо, щоб мати можливість згодом орієнтуватися в мелодії. 

В процесі відтворення користувач зможе в режимі перегляду презентації 

управляти звуком, перемикаючись від одних моментів до інших комбінацією 

гарячих клавіш: 

Наступна закладка - «Alt» + «End»; 

Попередня - «Alt» + «Home». 

 «Редагування» дозволяє вирізати з аудіофайлу окремі частини без будь-яких 

окремих редакторів. Це корисно, наприклад, у випадках, коли від вставленої 

пісні потрібно відтворити тільки куплет. Це все налаштовується в окремому 

вікні, яке викликається кнопкою «Монтаж звуку». Тут же можна прописати 

інтервали часу, коли аудіо буде згасати або з'являтися, знижуючи або 

підвищуючи гучність відповідно. 

 «Параметри звуку» містить основні параметри для аудіо: гучність, способи 

застосування і налаштування початку відтворення. 

 «Стилі звукового оформлення» - це дві окремі кнопки, які дозволяють або 

залишити звук так, як він вставлений ( «Не використовувати стиль»), або 



автоматично переформатувати його в якості фонової музики ( «Відтворювати в 
тлі»). 

Всі зміни тут застосовуються і зберігаються автоматично. 

Суть гіперпосилань 

Гіперпосилання - це спеціальний об'єкт, який при натисканні під час перегляду 

виробляє певний ефект. Подібні параметри можна призначати на що завгодно. Однак 

механіка при цьому розрізняється при налаштуванні для тексту і для вставлених 

об'єктів. На кожному з них слід зупинитися більш докладно. 

Основні гіперпосилання 

Даний формат застосовується для більшості видів об'єктів, в числі таких: 

 картинки; 

 текст; 

 Об'єкти WordArt; 

 фігури; 

 Частини об'єктів SmartArt і т.д. 

Про виключення написано нижче. Спосіб застосування даної функції наступний: 

Потрібно правою кнопкою миші натиснути на необхідному компоненті і натиснути на 

пункт «Гіперпосилання» або «Змінити гіперпосилання». Останній випадок актуальний 

для умов, коли на даний компонент вже накладені відповідні налаштування. 

 

Відкриється спеціальне вікно. Тут можна вибрати, 

яким чином встановити переадресацію на даному 

компоненті. 

 

Зліва в стовпчику «Посилання на» можна вибрати категорію прив'язки. 

1. «Файлом, веб-сторінкою» має найбільш широке застосування. Тут, як можна 

судити з назви, можна налаштувати перелинковку на будь-які файли на комп'ютері 

або на сторінки в інтернеті. 



 

o Для пошуку файлу використовуються три перемикача біля списку - «Даний 

розділ» відображає файли в одній папці з поточним 

документом, «Переглянуті сторінки»видасть перелік недавно відвіданих 

папок, а «Останні файли», відповідно, те, чим недавно користувався автор 

презентації. 

o Якщо це не допомагає знайти потрібний файл, то можна натиснути на 

кнопку із зображенням директорії. 

 

Це відкриє оглядач, де буде легше знайти потрібне. 

 



o Крім того, можна скористатися рядком адреси. Туди можна прописати як 

шлях до будь-якого файлу на комп'ютері, так і URL-посилання на будь-який 

ресурс в інтернеті. 

 

2. «Місце в документі» дозволяє здійснювати навігацію всередині самого документа. 

Тут можна налаштувати, на який слайд буде переходити перегляд при натисканні 

на об'єкт гіперпосилання. 

 

3. «Новий документ» містить рядок адреси, куди необхідно ввести шлях до 

спеціально підготовленого, бажано порожнього документа Microsoft Office. При 

натисканні на кнопку буде запускатися режим редагування вказаного об'єкта. 

 



4. «Електронна пошта» дозволить переводити процес показу на перегляд ящиків 

електронної пошти зазначених кореспондентів. 

 

Також варто відзначити кнопку вгорі вікна - «Підказка». 

 

Ця функція дозволяє ввести текст, який буде висвітлюватися при наведенні покажчика 

курсора на об'єкт з гіперпосиланням. 

Після всіх налаштувань потрібно натиснути кнопку «ОК». Налаштування 

застосуються і об'єкт стане доступний для використання. Тепер під час демонстрації 

презентації можна буде натиснути на цей елемент, і раніше налаштоване дію буде 

вчинено. 

Якщо настройки використовуються в тексті, то зміниться його колір і з'явиться ефект 

підкреслення. На інші об'єкти це не поширюється. 

Даний підхід дозволяє ефективно розширювати функціонал документа, дозволяючи 

відкривати сторонні програми, сайти та які завгодно ресурси. 



Робота з кнопками 

До об'єктів, які є інтерактивними, застосовується дещо інше вікно для роботи з 

гіперпосиланнями. 

Наприклад, це відноситься до керуючих кнопок. Знайти їх можна у 

вкладці «Вставка» під кнопкою «Постаті» в самому низу, в однойменному розділі. 

 

У таких об'єктів вікно настройки гіперпосилання власне. Викликається воно точно так 

же, через праву кнопку миші. 

Тут є дві вкладки, вміст яких повністю ідентично. Різниця полягає лише в тому, як 

буде приводитися в роботу налаштований тригер. Дія в першій вкладці спрацьовує 

при натисканні на компонент, а в другій - при наведенні на нього курсора миші. 

 



У кожній вкладці існує широкий спектр можливих дій. 

 «Ні» - дія відсутня. 

 «Перейти за гіперпосиланням» - широкий спектр можливостей. Можна як 

переходити по різним слайдів в презентації, так і відкривати ресурси в інтернеті 

і файли на комп'ютері. 

 «Запуск макросу» - як зрозуміло з назви, призначений для роботи з 

макрокомандами. 

 «Дія» дозволяє запускати об'єкт тим чи іншим чином, якщо така функція 

присутня. 

 Додатковим параметром нижче йде «Звук». Даний пункт дозволяє налаштувати 

звуковий супровід при активації гіперпосилання. В меню звуків можна вибрати 

як стандартні зразки, так і додати власні. Додані мелодії повинні бути в форматі 

WAV. 

Після вибору і налаштувань потрібного дії залишається 

натиснути «ОК». Гіперпосилання буде застосована і все буде працювати так, як було 

встановлено. 

Вставка відео в слайд 

Існує кілька різних способів вставити відеофайл в повер поінт. У різних версіях 

програми вони дещо відрізняються, проте для початку варто розглянути найбільш 

актуальну - 2016 року. Тут працювати з кліпами найпростіше. 

Спосіб 1: Область вмісту 

Вже досить давно колись звичайні поля для введення тексту перетворилися в область 

вмісту. Тепер в це стандартне вікно можна вставляти широкий спектр об'єктів за 

допомогою базових іконок. 

1. Для початку роботи нам буде потрібно слайд з хоча б одним порожнім областю 

вмісту. 

 

2. У центрі можна побачити 6 іконок, які дозволяють вставляти різні об'єкти. Нам 

буде потрібно остання зліва в нижньому ряду, схожа на кінострічку з доданим 

зображенням глобуса. 



 

3. При натисканні з'являється спеціальне вікно для вставки трьома різними шляхами. 

o У першому випадку можна додати відео, яке зберігається на комп'ютері. 

 

При натисканні на кнопку «Огляд» відкривається стандартний оглядач, що 

дозволяє знайти потрібний файл. 

 



o Другий варіант дозволяє виконати пошук на сервісі YouTube. 

 

Для цього потрібно ввести в рядок для пошукового запиту назву потрібного 

відео. 

 

Проблемою даного способу є те, що пошуковик працює недосконало і вкрай 

рідко видає саме бажане відео, пропонуючи замість цього більше сотні інших 

варіантів. Також система не підтримує вставки прямого посилання на відео на 

YouTube 

o Останній спосіб пропонує додати URL-посилання на потрібний кліп в інтернеті. 



 

Проблема полягає в тому, що далеко не з усіма сайтами система може 

працювати, і в багатьох випадках буде видавати помилку. Наприклад, при спробі 

додати відео з ВКонтакте. 

 

4. Після досягнення потрібного результату з'явиться вікно з першим кадром ролика. 

Під ним буде розташовуватися спеціальний рядок-плеєр з кнопками управління 

відеопоказом. 

 

Це - найбільш простий і ефективний спосіб додавання. Багато в чому він навіть 

перевершує наступний. 

Спосіб 2: Стандартний спосіб 

Альтернативний варіант, який протягом багатьох версій є класичним. 

1. Потрібно перейти у вкладку «Вставка». 



 

2. Тут в самому кінці шапки можна знайти кнопку «Відео» в області «Мультимедіа». 

 

3. Раніше представлений спосіб додавання тут відразу розбитий на два 

варіанти. «Відео з інтернету» відкриває таке ж вікно, як і в минулому методі, 

тільки без першого пункту. Він винесений окремо в варіант «Відео на 

комп'ютері». При натисканні на цей спосіб моментально відкривається 

стандартний оглядач. 

 

В решті процес виглядає так само, як і було описано вище. 

Спосіб 3: Перетягування 

Якщо відео присутній на комп'ютері, то вставити його можна набагато простіше - 

просто перетягнути з папки на слайд в презентації. 

Для цього буде потрібно згорнути папку в віконний режим і відкрити поверх 

презентації. Після цього можна просто перенести мишкою відео на потрібний слайд. 



 

Даний варіант найкраще підходить для випадків, коли файл присутній на комп'ютері, а 

не в інтернеті. 

 

 

V. Закріплення нових знань і умінь:  

- Які засоби анімації вам відомі? 

- Як видалити анімацію? 

- Як налаштувати анімацію? 

- На які об’єкти можна накласти анімацію? 

-  Як видалити гіперпосилання? 

 

 

VІ. Підсумок уроку. 

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

2573562@ukr.net 

 

1. Законспектувать матеріал уроку 

2. 1) розділ 2. П.З. №5 
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