
 

Інструкція 

для виконання практичної роботи  
з теми «Створення слайдової презентації у MS PowerPoint» 

 

Тема. Створення слайдової презентації у MS PowerPoint.  

Мета.  Навчитись створювати комп’ютерні презентації із художнім оформленням 
слайдів та анімаційними ефектами. 

 

Завдання: 
Створити презентацію з 5 слайдів, на яких розмістити таку інформацію: 

Слайд 1. Заголовок «Моє учнівське життя в ВПУ-7» і підзаголовок «Презентацію 
розробив <прізвище, ім’я і номер групи>». 
Слайд 2. Автобіографічна довідка. Розмістити на слайді короткі відомості про себе – 

коли і де ви народились, в якій школі навчались, відомості про сім’ю.В слайд вставити 
власне фото (картинку) 
Слайд 3. Моя  майбутня професія… Напишіть, чому Ви обрали цю професію, чи 
подобається вона вам, чому ви навчились і які навички набули за час навчання. Додати 
зображення. 

Слайд 4. Ми вивчаємо такі предмети: < маркерований список предметів>. 
Слайд 5. Мої захоплення. Напишіть, яким видом мистецтва чи спорту Ви 
захоплюєтесь, проілюструйте написане фотографіями чи картинками. 

Створену презентацію  доповнити анімаційними ефектами при переході від 
слайду до слайду. Застосувати анімаційні ефекти до об’єктів слайдів (написів, 
текстових блоків, графічних зображень.  
 

 

 

Хід виконання роботи : 
1. Пройти інструктаж з ОП при виконанні робіт на ПК. 
2. Увімкнути комп'ютер. 
3. Запустити  на виконання програму редактора презентацій MS Power Point (Пуск/ 

Всі Програми/ MS Office/ MS Power Point). Встановити перемикач Нова 
презентація. Презентацію зберегти у власній папці з іменем <Ваше прізвище> 

4. Обрати макет слайда (Макет/Титульний слайд). Створити титульний слайд із 
заголовком «Моє учнівське життя в ВПУ-7» і підзаголовком з відомостями про 
прізвище і номер групи учня. 

5. Вибрати стиль оформлення слайду (Дизайн/Теми) або фон слайду 
(Дизайн/Формат фону). 

6. Створити новий слайд командою Вставка/Новий слайд, оберіть макет. 
Аналогічно створити ще 3 слайди і розмістити  інформацію на них (див. 
завдання). 



7. Щоб застосувати ефекти анімації до слайдів презентації,  виділити перший 
слайд, виконати команду Анімація/Анімація переходів. Вибрати ефект, який до 
вподоби (ефект буде застосовано до виділеного слайду) або кнопку Застосувати 
до всіх (ефект буде застосовано до всіх слайдів презентації). 

8. Щоб застосувати ефекти анімації до об’єктів слайду,  виділити потрібний об’єкт 
на сладі і виконати команду Анімація/Налаштування анімації, обрати 
потрібну анімацію та налаштувати параметри анімації 

9. Виконану роботу показати викладачу. 
10. Презентацію зберегти у власній папці. 
11. Вийти з програми. Закінчити роботу. 
12. Оформити звіт про виконання практичної роботи, здати його викладачу на 

перевірку. 
 

Контрольні запитання: 
1. Що таке презентація? 

2. За допомогою якої програми створюють комп’ютерні презентації? 

3. Які способи створення презентацій Ви знаєте? 

4. Як обрати макет слайду? Які макети пропонує програма MS Power Point? 

5. Що таке дизайн слайду? Які засоби оформлення слайду ви знаєте? 

6. Як вставити в презентацію новий слайд? 

7. Як вставити в презентацію список? 

8. Як вставити в презентацію художній напис, картинку, автофігуру? 

9. Як задати параметри шрифту? 

10. Як зберегти презентацію? 
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