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Тема програми: Комп’ютерні презентації та публікації. 

Тема уроку: Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів 

презентацій. 

Мета: 

- Навчальна: ознайомити учнів з способами створення комп’ютерних 

презентацій; оглянути програмні та технічні засоби, які призначені для 

створення і демонстрації презентацій; навчити учнів створювати презентації 

різними способами, зберігати та відкривати створені презентації; 

- Розвивальна: розвивати уміння працювати в групах, увагу, уяву 

учнів. Формувати кругозір, світогляд учнів. Розвивати практичні вміння та 

навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою 

комп’ютера. 

- Виховна:  виховувати інтерес до предмету інформатики, почуття 

колективізму, відповідальності, активності, уміння спілкуватися. Виховувати 

свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної 

компетенції. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок. 

Вид уроку: урок пояснення з елементами практичної роботи. 

Форми проведення: словесні, наочні, практичні. 

Методи організації навчальної діяльності: фронтальні, індивідуальні, групові. 

Комплексне методичне забезпечення: 

- ТЗН: мультимедійний проектор, екран, комп’ютерний клас. 

- Дидактичні засоби: завдання для самостійної роботи, інструкційні 

карти, тести для проведення рефлексії. 

- Наочність: мультимедійна презентація для супроводу уроку. 

Міжпредметні зв’язки: історія рідного краю. 
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V. Застосування набутих знань ........................................................................ 10хв. 
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VIII. Підбиття підсумків уроку  .............................................................................. 3хв. 

 

 

  



Хід уроку 

 

I. Організаційний етап  

Перевірка явки учнів, готовності їх до уроку, оголошення теми та мети уроку. 

 

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань 

На минулому уроці ми почали вивчати тему «Комп’ютерні презентації». 

Спробуємо пригадати особливості та властивості комп’ютерних презентацій.  

Частина учнів виконуватиме самостійну роботу (додаток 1), а частина 

відповідатиме на запитання в ігровій формі (додаток 2). 

   

III. Мотивація навчальної діяльності  

Розглянемо призначення комп’ютерних презентацій за напрямом діяльності. 

 Навчальні 

- Навчальні семінари: знайомства з технологією, огляд ринку товарів і 

послуг 

- Презентації для самоосвіти – інтерактивні мультимедійні навчальні 

курси 

- Презентації для клієнтів великих компаній – відомості про нові 

умови, послуги, ціни 

 Торгові – містять відомості про товари і послуги, використовують під час 

складання угод 

 Корпоративні 

- Фінансові – використовують для отримання кредитів та, наприклад, 

отримання ринку збуту товарів; подання планів, тенденції розвитку 

- Презентації для служб управління персоналом 

- Інші   

 Наукові 

- Доповіді на конференції, семінарі 

- Захист дипломних робіт, кандидатських дисертацій 

- Презентації наукової ідеї, товариства, інституту 

 Маркетингові – містять основні відомості про напрями діяльності компанії 

та продукцію, яку вона випускає 

Як бачимо, сфера використання комп’ютерних презентацій доволі широка. Ви 

зможете їх використовувати не тільки в навчальній, а й в майбутній професійній 

діяльності. 

  

IV. Вивчення нового матеріалу  

Способи створення презентації 

Після запуску програми автоматично створюється порожній слайд, що містить 

два текстові блоки (заголовок слайда та підзаголовок слайда).  

Презентацію також можна створити, виконавши команду Файл → 

Створити.... 

У правій частині вікна відображатиметься область завдань Створити 

презентацію, на якій передбачено кілька інструментів для створення нової 

презентації: 



- Нова презентація — створюється порожня презентація, що містить один слайд і 

має мінімум оформлення: білий колір фону, чорний колір літер, шрифт Arial. Автор 

презентації самостійно визначає кількість слайдів, їх наповнення та оформлення. 

- Із шаблона оформлення — створюється порожня презентація та відкривається 

область завдань Дизайн слайда, в якій пропонується обрати один із шаблонів 

оформлення, які зберігаються в стандартній колекції програми MS PowerPoint, на 

веб-сайтах в Інтернеті тощо. Після застосування шаблону оформлення 

користувачеві залишається створити потрібну кількість слайдів і розмістити на них 

відповідні об’єкти. 

- З майстра автовмісту — створюється презентація заздалегідь визначеної 

структури, із стандартним вмістом та оформленням, яку потрібно відредагувати 

згідно з підказками, розміщеними на слайдах. Цей спосіб використовується тоді, 

коли користувачеві бракує часу, досвіду чи ідей щодо створення презентації. 

- З існуючої презентації — створюється нова презентація, структура, зміст і 

оформлення якої повністю дублюються з презентації, взятої за основу. В цьому 

випадку користувачеві пропонується вказати базову презентацію, потім внести 

зміни відповідно до сценарію презентації, що відображатимуться лише в новій 

презентації, яку необхідно зберегти окремо. 

- Фотоальбом. 

Додавання слайдів, їх макети та шаблони оформлення 

Оформлення слайда завжди можна змінити. Для цього потрібно виконати 

вказівку Формат/Конструктор слайдів, при цьому на екрані буде відображено 

область завдань Конструктор слайдів, де слід обрати посилання Шаблони оформлення. 

До будь-якої презентації можна додавати будь-яку кількість слайдів. 

Вставляючи слайд, спочатку потрібно визначити його місце в презентації, тобто 

зробити активним той слайд, за яким буде вставлено новий. Порожній слайд можна 

вставити за допомогою вказівки Вставка/Створити слайд. За замовчуванням 

вставляється слайд зі стандартним макетом: заголовок та текст. Якщо потрібно 

змінити макет раніше створеного слайда, то слід виконати вказівку 

Формат/Розмітка слайда, щоб вивести на екран область завдань Розмітка слайда. 

Вставлення, редагування та форматування об’єктів 

На слайдах тексти можуть розміщуватися в написах, усередині фігур і в 

таблицях. Під час створення презентації на основі шаблонів написи на слайдах уже 

створено і для введення тексту необхідно вибрати відповідний напис. 

Якщо користувач збирається розмістити на слайді новий напис і ввести до нього 

текст, то потрібно виконати такий алгоритм: Вставка → Напис. 

Усі операції, пов’язані з введенням, виділенням, редагуванням та 

форматуванням тексту в написі, а також операції з самим написом (зміна розмірів, 

переміщення, оформлення рамки і заливки, видалення) виконуються так само, як і 

аналогічні операції в текстовому процесорі Word. 

Для вставлення таблиці слід виконати Вставлення → Таблиця. На відміну від 

текстового процесора Word, у PowerPoint таблиця під час виділення має рамку і за 

замовчуванням використовується один зі стилів оформлення таблиці. Змінення 

розмірів усієї таблиці здійснюється перетягуванням маркерів зміни розмірів. При 

цьому розміри клітинок таблиці пропорційно змінюються. 

Вставлення растрових і векторних зображень з файлів або з колекції кліпів з 

використанням кнопок групи Зображення на вкладці Вставлення виконуються так 



само, як і в текстовому процесорі Word. Відмінною є можливість вставити графічні 

об’єкти, використовуючи кнопки Додати рисунок з файлу та Графіка з групи, що 

розміщується всередині написів під час створення нових слайдів презентації. 

V. Застосування набутих знань 

Закріплюємо пари учнів за комп’ютерами. 

Інструктаж із техніки безпеки. 

Перед початком роботи наголошуємо на дотриманні правил техніки безпеки під 

час роботи з комп’ютером, та разом з учнями пригадуємо основні правила роботи в 

кабінеті інформатики та інформаційних технологій. 

Практичне завдання 

Учням пропонується виконати завдання в парах за комп’ютерами: 

використовуючи матеріали папки Створення презентації (інструкційна карта (додаток 

3), малюнки, текстовий документ) створити слайд на задану тематику та зберегти його 

у відповідному форматі. 

Викладач перевіряє та коментує розроблені учнями слайди. 

 

VI. Рефлексія  

Учні відповідають на тестові завдання до вивченого на уроці матеріалу у 

програмі My Test (додаток 4). 

Викладач аналізує відповіді і звертає увагу на ті запитання, в яких учні 

допустили найбільше помилок.   

 

VII. Домашнє завдання  

Опрацювати матеріал конспекту та відповідного параграфа підручника. 

Підручник «Інформатика 10 клас», Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А, 

Шакотько В.В., п.2.2 «Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів 

презентацій», ст..79-89. 

 

VIII. Підбиття підсумків уроку  

Виголошення ключових моментів уроку, виставлення оцінок з обґрунтуванням. 

 

  



Додаток 1 

Завдання для проведення самостійної роботи 

Варіант – 1 

Частина 1  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Якого виду презентацій не існує? 

а. Тактильна  

б. Слайдова 

в. Потокова 

2. Яка з перерахованих програм не призначена для створення презентацій: 

а. PowerPoint 

б. MySlideShow 

в. MS Word 

г. OpenOffice Impress 

3. Якого режиму перегляду презентації не існує? 

а. Звичайний 

б. Розмітка  

в. Показ слайдів 

г. Сортувальник слайдів 

4. Який формат файлів призначений для відкриття в режимі демонстрації? 

а. PPS 

б. PPT 

в. POT 

г. GIF 

5. Якого елемента вінка програми Power Point немає? 

а. Рядок стану 

б. Область нотаток 

в. Панель кольорів 

г. Панель інструментів 

6. Як розпочати показ слайдів? 

а. Shift 

б. F3 

в. Shift+F3 

г. F5 

Частина 2  

(кожна правильна відповідь – 2 бали) 

7. Виділіть можливі формати файлів, у яких можуть бути збережені презентації 

PowerPoint. 

а. PPT 

б. WAV 

в. HTML 

г. JPG 

д. DOC 

8. Вкажіть властивості слайдів. 

а. Вага 

б. Розмір 

в. Тло 

г. Якість 

д. Порядковий номер 

9. Вкажіть розміщення і призначення області нотаток:  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

  



Варіант – 2 

Частина 1  

(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

1. Якого режиму роботи програми Power Point немає? 

а. Створення і редагування 

б. Демонстрація 

в. Програмування 

2. Яка з перерахованих програм не призначена для створення презентацій? 

а. Adobe Flash 

б. Paint 

в. Movie Maker 

г. Virtual Tour Builder 

3. Який пункт меню в програмі Power Point відсутній? 

а. Вигляд 

б. Показ слайдів 

в. Таблиця 

г. Формат  

4. Який формат файлів шаблонів презентації? 

а. PPS 

б. PPT 

в. POT 

г. BMP 

5. Якого елемента вінка програми Power Point немає? 

а. Область структури і 

слайдів 

б. Смуги прокручування 

в. Кнопки перемикання 

режимів 

г. Рядок адреси 

6. Як розпочати показ слайдів з поточного? 

а. Shift+F5 

б. Ctrl+F5 

в. Shift+F3 

г. Alt+F3 

Частина 2  

(кожна правильна відповідь – 2 бали) 

7. Виділіть можливі формати файлів, у яких можуть бути збережені презентації 

PowerPoint. 

а. PPS 

б. POT 

в. TXT 

г. EXE 

д. GIF 

8. Вкажіть властивості слайдів. 

а. Орієнтація 

б. Накреслення 

в. Кольорова схема 

г. Обтікання текстом 

д. Наявність колонтитулів 

9. Вкажіть розміщення і призначення області структури і слайдів: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

   



Додаток 2 

Запитання для проведення актуалізації опорних знань 

1. Презентація – це …  

 захід, на якому відбувається представлення чого-небудь нового: ідей, 

проектів, продукції, товару тощо. 

2. Комп’ютерна презентація – це … 

 спеціальні електронні документи, які містять матеріали рекламного або 

інформаційного характеру і підготовлені для перегляду на екрані 

комп’ютера. 

3. Які технічні засоби використовували раніше під час проведення презентацій? 

 діапроектори і графопроектори (кодоскопи). Перші відтворювали 

зображення з фотоплівок і діапозитивів, а другі – з прозорих плівок 

(слайдів або транспарантів) формату, близького до А4. 

4. Види презентацій: 

 слайдові та потокові презентації. 

5. Слайд презентації – це … 

 окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео- та 

звукові об’єкти, гіперпосилання. 

6. Потокові презентації призначені для … 

 неперервного відтворення послідовності (потоку) об’єктів із заздалегідь 

визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, 

наприклад рекламного або навчального призначення. 

7. Де вперше почав використовуватися графопроектор? 

 у поліцейських відділеннях Сполучених Штатів Америки для 

моделювання фотороботів правопорушників. 

8. Що таке PowerPoint? 

 програма опрацювання слайдових презентацій. 

9. У яких форматах можна зберігати файли в програмі PowerPoint? 

 PPT, POT, PPS, HTML, GIF; JPG; PNG; BMP; TIF; WMF; EMF. 

10.  Кому належить ідея створення спеціальної програми для підготовки 

презентаційних матеріалів з використанням комп’ютера? Коли це було? 

 американському вченому Роберту Гаскінсу (1984р.). 

11. Назвіть ключові відмінності вікна програми PowerPoint від Word. 

 у лівій частині вікна Області структури і слайдів, а в нижній – Області 

нотаток. 

12. Назвіть ключові відмінності меню програми PowerPoint від Word. 

 наявність пункту Показ слайдів та відсутність пункту Таблиця. 

13. Які є основні режими роботи програми PowerPoint? 

 Звичайний, Сортувальник слайдів, Показ слайдів. 

14. Яке призначення Області структури і слайдів? 

 Вкладка Слайди призначена для відображення у вигляді ескізів усіх 

слайдів презентації, а вкладка Структура призначена для планування 

структури презентації. 

15. Як розпочати демонстрацію презентації? 

 вибравши в пункті меню Показ слайдів команду Розпочати показ 

слайдів або клавішею F5. 

  



Додаток 3 

Зразок інструкційної карти 

 

Тема: Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів презентацій. 

 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та 

санітарно-гігієнічних норм. 

 

1. Створіть презентацію в програмі PowerPoint, яка б містила один слайд. 

2. Виберіть оформлення слайду на ваш смак (Формат – оформлення слайду або 

кнопка «Конструктор» на панелі інструментів). 

3. Виберіть макет слайду, який би містив заголовок, один текстовий блок та два 

об’єкти (Формат – Розмітка слайду). 

 

4. Наповніть слайд інформацією про історичну пам’ятку нашого міста Мукачева 

з текстового документа та малюнками, які збережені в папці з номером 

комп’ютера на робочому столі. 

5. Збережіть презентацію у власній папці. 

6. Збережіть розроблений слайд презентації у форматі *.JPEG. 

7. Продемонструйте роботу викладачу.  

 

 

  



Додаток 4 

Завдання для проведення рефлексії 

 

1. Скільки текстових блоків (написів) містить титульний слайд? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

2. Чи можна створити в програмі PowerPoint фотоальбом? 

- Так 

- Ні  

3. Як можна змінити оформлення слайду?  

- Кнопка «Конструктор» на панелі інструментів 

- Вставка – Оформлення слайду 

- Формат – Оформлення слайду 

- Формат – Розмітка слайду  

4. Як вибрати макет слайду? 

- Правка – Розмітка слайду 

- Формат – Розмітка слайду 

- Вставка – Розмітка слайду 

5. Як вставити колонтитул? 

- Вставка – Колонтитули 

- Вид – Колонтитули 

- Формат – Колонтитули 

6. Який пунктом меню треба скористатися для вставки таблиці на слайд? 

- Файл 

- Вид  

- Вставка 

- Таблиця 

7. Де слайді може розміщуватися текст? 

- Будь-де 

- В написах (текстових блоках) 

- В середині фігур 

- В таблицях 

- Текст на слайді взагалі не можна розмістити 

8. Виберіть способи створення слайдів. 

- Файл – Створити слайд  

- Вставка – Створити слайд 

- Сервіс – Створити слайд 

- Кнопка «Створити слайд» на панелі інструментів 

9. Якого способу створення презентації не існує? 

- Із шаблона оформлення 

- Нова презентація 

- З майстра автовмісту 

- З існуючої презентації 

- Всі перераховані способи існують 

 



10. Співставте спосіб створення презентації з його описом. 

 

1. Нова 

презентація 

2. Із шаблона 

оформлення 

3. З майстра 

авто вмісту 

 

 

а) створюється порожня презентація та відкривається 

область завдань Дизайн слайда, в якій пропонується 

обрати один із шаблонів оформлення.  

б) створюється презентація заздалегідь визначеної 

структури, із стандартним вмістом та оформленням. 

в) створюється порожня презентація, що містить один 

слайд і має мінімум оформлення: білий колір фону, 

чорний колір літер, шрифт Arial.  

1 – в, 2 – а, 3 – б. 

 


