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Слово «презентація» походить від ла-

тинського «prezentation», що означає 

передаю, вручаю. Отже, презентація — 

це наочне подання інформації.  

Комп’ютерна презентація –  це елект-

ронний документ, наочне подання  ін-

формації з використанням програм-

них засобів.  

Слайд від англ. to slide — повзти. 

Слайд презентації — це окрема ек-

ранна сторінка, що може містити 

текстові, графічні, відео- та звуко-

ві об'єкти, гіперпосилання.  

 

В ІДД ІЛ  О СВ ІТ И 
К Р АС НО АР МІЙС Ь К О Ї  МІС Ь КО Ї 

Р АД И  
МІС Ь К ИЙ МЕ Т ОД ИЧ НИЙ 

К АБ І НЕТ   

 

Алгоритм створення презентації:  

1. Запускаємо програму. 

   2. Виконуємо наступну послідовність 

команд ПУСК- Программы- Місrosoft      

Office- PowerPoint  

Розглянемо інтерфейс програми 

PowerPoint. 



1. Відкрийте файл  програми 

PowerPoint Заготовка. 

2. Намалюйте сонце за допомогою 

Вставка           Фигуры         Звезда 

(32)   та розфарбуйте жовтою залив-

кою.          

    Контур зробіть безбарвним -  

нет линии 

 

 

 

 

3. Вставте анімаційне зображення 

верблюд Camel.gif за допомогою ме-

ню    Вставка \  Рисунок із файла 

 

 

 4. Копіюйте верблюда кілька разів, 

утримуючи клавішу CTRL. Виді-

літь усіх верблюдів і згрупуйте. 

 (Свойства →Группировка 

→Группировать) 

 

5. . Вставте Дощик -малюнок з файлу 

Дождик.jpg 

           Вставка \  Рисунок из файла 

 

 

 

 

 

 

 6.  Намалюйте хмари за допомогою 

двох або трьох овалів.     

 Згрупуйте об'єкти і роз-

фарбуйте градієнтною заливкою за 

зразком. Контур зробіть безбарв-

ним 

 

 

7. Згрупуйте хмари і дощик в один 

об'єкт 

 

 

I етап –  

ПІДГОТОВКА 

  ІІ етап—   

 НАСТРОЙКА   АНІМАЦІЇ 

Налаштуємо анімацію для до-

щику з хмарою 

 Анимация → Настройка 

анимации 

Виділіть хмари з дощиком. 

Налаштуйте вхід. 

Добавьте эффект → Вход – 

Выползание 

Направление →Слева 

Скорость – очень медленно. 

Начало – после предыдущего 

 

2. 

  

  

  

  

  

  

Налаштуємо анімацію для до-

щику з хмарою   на Выход 

Добавить эффект→Выход – 

Выцветание 

Скорость – очень медленно, 

Начало - после предыдущего 

  

 

3. 

  

  

  

  

  

  

Налаштуйте анімацію как-

туса 

Добавить эффект→ Выде-

ление – Изменение размера 

 Скорость – очень медленно, 

Начало - после предыдущего  

4. 

  

  

  

  

  

 Налаштуйте анімацію квітки. 

Добавить эффект→ Вход – 

Увеличение 

 Скорость –  медленно,  

Начало - после предыдущего 


