
Дата: 24.02.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Оформлення презентацій 

 

Урок  № 99 

Лабораторно-практична робота №5 

 

Тема: «Створення кнопок»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про інструменти   кнопок в Power Point;  

 Розвити і закріпити навички роботи з кнопками керування презентацією;  

 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 об’єкти графіки можна додати в презентацію? 

- Як налаштувати параметри графіки? 

- Як видалити графічний об’єкт? 

- Як згрупувати графічні об’єкти? 

 

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 № 5 

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

2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №5. 
Тема: 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: Музичний довідник  

Засобами редактора презентацій створіть інтерактивний «Музичний довідник», в якому дайте 
коротку інформацію про стилі музики. Довідник має відповідати таким вимогам: 

  містити титульну сторінку з назвою Музичний довідник; 

  мати сторінку меню (слайд 2), з якої користувач буде обирати стиль музики і  переходити на 

сторінки довідника, на які можна перейти за кнопками; 

 
  Слайди 3, 4, 5, 6, 7 – це розділи довідника, кожний з яких містить інформаційні матеріали з 

ілюстраціями про відповідний музичний стиль;  

  Кожен з слайдів 2-8 має мати кнопки керування презентацією «вперед» (перехід на наступній 

слайд), «назад» (перехід на попередній слайд), «на початок довідника» (на слайд 2), 

«завершити показ». 

  Слайд 8 має містити інформацію про автора і гіперпосилання на сторінку автора в соціальній 

мережі. 

  Слайд 9 має містити інформацію про використані джерела. 

Додатково.  
Слайд 10, має містити цікаву інформацію про твій улюблений гурт або улюбленого виконавця з 
гіперпосиланням на статтю про улюбленця. 
Слайд 11. На слайд помісти діаграму популярної музики в Україні. Можна використати 
дослідження (www.volynnews.com) 

 
Збережіть презентацію з іменем Практична 5. 

 
Висновок: _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 


