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Урок  № 98 

Лабораторно-практична робота №4 

 

Тема: «Додавання ефектів анімації. Використання гіперпосилань»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про інструменти  анімації в Power Point;  

 Розвити і закріпити навички роботи з ефектами анімації на появу, виділення, 

переміщення та зникнення об’єктів;  

 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 засоби анімації вам відомі? 

- Як видалити анімацію? 

- Як налаштувати анімацію? 

- На які об’єкти можна накласти анімацію? 

-  Як видалити гіперпосилання? 

 

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 № 4 

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

2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №4. 
Тема: Додавання ефектів анімації, гіперпосилань. Створення кнопок. 
Мета: опанувати інструменти анімації та гіперпосилань, розвити навички накладання анімації 
на об’єкти, налаштування її параметрів, навчитись створювати кнопки для керування слайдами 
презентації 
Хід роботи: 

Завдання 1. Створити титульний слайд з анімацією (рис. 1).  

 Фон - градієнтна заливка від салатового до червоного кольору.  

 Чотири прямокутника, розташованих впритул один до одного, однакових за розміром, але 
різних за кольорами. Зліва 
направо: світло-жовтй, світло-
зелений, темно-зелений, 
червоний.  

 Напис "ПОРИ РОКУ", виконана 
засобами WordArt, колір букв - 
білий.  

 Написи "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", 
"ОСІНЬ", виконані засобами 
WordArt'а, колір букв може не 
збігається з кольором 
відповідного прямокутника.  

 Анімація (табл. 1, об'єкти йдуть у 
порядку появи на екрані):  

 
  
2. Назви пір року 
(гіперпосилання): "ЗИМА", 
"ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ" - 
об'єкти WordArt; контур - 
чорний.  

 розподілити назви на 
прямокутниках, після чого для 
більш точного розподілу 
вибрати команду Дії> Вирівняти 
/ Розподілити> Розподілити по 
вертикалі;  

 відцентрувати назву і 
відповідний прямокутник щодо 
вертикальної осі;  

 після того, як будуть 
створені всі слайди, 
налаштувати дії:  

 За клацанням миші: 
Перейти по гіперпосилання на 
слайд ... (вибрати в списку 
відповідний слайд) і Виділити; -За 
наведенні покажчика миші: 
Виділити.  
3. Налаштувати анімацію (табл. 
1).  

 
Завдання 2. Створити зразок слайдів (рис. 2).  



 Зверху розташований заголовок - прописні букви білого кольору.  

 У центрі слайда - поле з чотирьох однакових білих квадратів.  

 Ліворуч - чотири прямокутних написи: "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ"; колір букв 
збігається з кольором надписів на першому слайді.  

 Мати - керуючі елементи: стрілка вліво (дія - повернутися на попередній слайд), стрілка 
вправо (дія - перейти на наступний слайд), напис "ВИХІД" (дія - перехід на останній слайд).  

 
Коментарі 1. Виконати команду верхнього меню: Вид \ Зразок \ Зразок слайдів.  
2. Видалити всі елементи, крім заголовка.  
3. Поставити параметри заголовком: прописні букви; форматування по правому краю; колір - 
білий.  
4. Додати чотири однакових квадрата, об'єднаних в великий квадрат (чорний контур, біла 
заливка):  

 намалювати верхній лівий квадрат;  

 скопіювати і помістити дублікат впритул до оригіналу праворуч; вирівняти нижній край;  

 згрупувати; групу скопіювати і помістити дублікат впритул до оригіналу знизу, після чого 
вирівняти обидва об'єкти по вертикальному центру.  

5. Кнопки для переходу на слайди:  

 створити першу кнопку інструментом Напис: прямокутний контейнер трохи виходить за 
межі слайда; обведення - чорний колір; заливка - білий колір; колір букв збігається з обраним 
«сезонним» кольором; форматування тексту - по правому краю;  

 скопіювати тричі, змінити написи, після чого розподілити по вертикалі і вирівняти по 
лівому краю (Дії> Вирівняти / Розподілити);  

 після того, як будуть створені всі слайди, налаштувати дії:  

 По клацанню миші: Перейти за гіперпосиланням на слайд ... (вибрати в списку відповідний 
слайд) і Виділити.  

6. Стрілки внизу екрану для переходу на попередній і на наступний слайди:  

 намалювати одну зі стрілок (Автофігури: Фігурні стрілки);  

 продублювати і відобразити її (Дії> Повернути / Відобразити> Зліва направо);  

 розташувати по краях і вирівняти по нижньому краю;  

 задати лівій стрілці «осінній» колір, правою - «зимовий»;  

 налаштувати дії: клацання по лівій стрілці - Перейти за гіперпосиланням: На попередній 
слайд, а по правій - Перейти по гіперпосилання: На наступний слайд.  

7. Створити по центру слайда напис ВИХІД: налаштувати дію За клацанню миші - Перейти за 
гіперпосиланням: На останній слайд.  
8. Закрити зразок слайдів і перейти до звичайного режиму.  
 
Завдання 3. Створити слайди за зразком (мал. 2-4) і останній слайд (мал. 6).  

 На основі створеного в завданні 2 зразки слайдів, додати чотири слайда із заголовками 
"ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ".  

 На першому слайді та на зразку слайдів для написів "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ" 
налаштувати перехід на відповідний слайд.  

 На кожному слайді ліворуч виділити червоним прямокутником напис, відповідну даному 
слайда (наприклад, на слайді "ЗИМА" напис "ЗИМА").  

 На слайдах розмістити малюнки з каталогу «Пори року» (папка D:/Общая) 
 
  
 
Для першого (рис. 1) і шостого (рис. 6) слайдів відключити фон зразка. На шостому слайд додати 
напис "До нових зустрічей" і дві гіперпосилання з відповідними переходами - "СПОЧАТКУ" (перехід 
на перший слайд), "ВИХІД" (завершення показу).  



 
Коментарі  
 1. Додати 5 слайдів: Вставка \ Створити слайд.  
 2. На 1-м і 6-м слайдах відключити фон: Формат \ Фон; вибрати Виключити фон зразка; вибрати 
команду Застосувати.  
 3. Додати заголовки на 2-5 слайди.  
 4. На першому слайді та на зразку слайдів для написів "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ" 
налаштувати перехід на відповідний слайд.  
 5. Оформити слайди 2-5 за зразком (рис. 2-5).  
 6. На кожному слайді 2-5 намалювати поверх однойменної написи з назвою сезону червоний 
прямокутник.  
 7. Оформити останній слайд:  
 додати написи "До нових зустрічей", "СПОЧАТКУ", "ВИХІД";  
 для напису "СПОЧАТКУ", налаштувати дію по клацанню миші - Перейти за гіперпосиланням: На 
перший слайд;  
 для напису "ВИХІД", налаштувати дію по клацанню миші - Перейти за гіперпосиланням: 
Завершити показ. 
 
 
Висновок: _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
Оцінка: __________ 

 


