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Тема. Анімаційні ефекти змінювання слайдів. 

Мета:  

навчальна. Розкрити поняття анімації, навчити надавати об’єктам на 

слайдах анімаційних ефектів 

розвиваюча. Розвивати вміння застосовувати набуті знання при створенні 

новорічних листівок 

виховна. Виховувати інформаційну компетентність. 

Корпорація Microsoft передбачила більше 50 різних типів руху, але й надала 

можливість створити траєкторію руху користувача.  

Спробуємо навчитися надавати анімаційних ефектів об’єктам на слайді. 

Для цього на слайді потрібно виділити об'єкт, до якого має бути застосовано 

анімацію, та виконати вказівку Показ слайдів/Настройка анімації. Інший спосіб – це 

виділити об'єкт і натиснути ПКМ. 

В області завдань Настройка анімації потрібно натиснути кнопку Додати 

ефект. У меню, що відображається, слід обрати однин із 4 основних типів 

анімаційних ефектів. 

Вхід - визначає спосіб появи об'єкта на слайді. Серед запропонованих ефектів 

показано ті, які найчастіше використовуються. Якщо обрати вказівку Інші ефекти, то 

на екрані відобразиться діалогове вікно Додавання ефекту входу. Воно містить 

перелік усіх можливих ефектів, які можна обрати. 

Виділення — дозволяє акцентувати увагу на конкретному об'єкті слайда.  

Вихід — визначає спосіб зникнення об'єкта зі слайда в процесі демонстрації. 

Шляхи переміщення — найцікавіший тип анімації об’єктів, він дає 

можливість користувачеві створити власний шлях, за яким цей об'єкт буде 

переміщуватися на слайді. 

Для одного об’єкта можна створити кілька анімаційних ефектів. Крім того 

можна встановити швидкість відтворення. 

ДУЖЕ ЗРУЧНО, що кожен ефект перед застосуванням можна переглянути. 

Що ви щойно помітили? (ефекти анімації до зміни слайдів) 



Щоб застосувати анімаційні ефекти, що відтворюються під час зміни слайдів, 

треба виконати вказівку меню Показ слайдів/ Зміна слайдів 

При цьому з'являється область завдань Зміна слайдів, за допомогою якої 

можна змінити значення параметрів анімаційного ефекту: 

• тип, вигляд ефекту, за допомогою якого один слайд замінює інший; 

• швидкість відтворення ефекту; 

• звук, що супроводжуватиме процес зміни слайдів; 

• спосіб зміни слайдів: після клацання мишкою чи автоматично через 

визначений час. 

Практична частина. 

Завдання 

1. Створіть в середовищі Power Point вітальну листівку з Новим роком, 

використовуючи графічні зображення з папки Робочий стіл Новорічні листівки. 

Збережіть файл на Робочому столі в ярлику група з ім’ям Вітаю_Прізвище.ppt. 

2. Застосуйте анімаційні ефекти до графічних об'єктів створеної презентації за 

допомогою команд Показ слайдів/Настроювання анімації. 

3. Продублюйте створений слайд і доповніть його текстом «З Новим роком!», 

використовуючи при цьому ефекти з меню Показ слайдів/ Зміна слайдів. 

 

Законспектувати, зробити практичне завдання та дайте відповіді на 

питання: 

 

1. Що потрібно обрати при створенні анімаційних ефектів?  

2. Які дії потрібно виконати, щоб застосувати анімаційні ефекти до об’єктів на 

слайді 

3. Як застосувати анімацію до зміни слайдів?  

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

 

 


