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1. Щоб запустити на виконання редактор презентацій PowerPoint
потрібно виконати
Перший спосіб: права кнопка миші

Другий спосіб: Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office
PowerPoint 2007

2. Відкривання та перегляд презентації в середовищі програми
PowerPoint
 Запустити на виконання програму PowerPoint.

 Виконати Office → Відкрити
 Відкрити у вікні Відкриття документа папку ,у якій зберігається файл
з презентацією .
 Вибрати значок файлу з презентацією.
 Вибрати кнопку Відкрити.
3. Збереження презентації
 Виконати Office → Зберегти як.
 Відкрити у вікні Збереження документа папку, у якій потрібно
зберегти файл презентації.
 Увести ім`я файлу у відповідному полі.
 Вибрати кнопку Зберегти .
4. Вставляння, переміщення та видалення графічних об’єктів

4.1 Для того щоб вставити на слайд презентації рисунок, потрібно:
 Вибрати слайд,на який потрібно вставити рисунок.
 Відкрити на Стрічці вкладку Вставлення та в групі Зображення
вибрати кнопку Рисунок. Таку послідовність дій будемо коротко
записувати Вставлення → Зображення → Рисунок .
 Відкрити у вікні Вставлення рисунка папку, що містить файл із
зображенням.
 Вибрати значок файлу із зображенням.
 Вибрати кнопку Вставити .
4.2 Формування графічних об’єктів

 Для повороту зображення виберіть об’єкт і перетягніть маркер
обертання праворуч для повороту за годинниковою стрілкою та
ліворуч – для повороту в протилежному напрямі.
 Установіть висоту графічного об’єкта на другому слайді у половину
висоти слайда. Для цього перетягніть один з кутових маркерів
змінення розмірів.
 Для переміщення об’єктів треба перетягнути об’єкт у потрібне
місце. Вигляд вказівника потрібен бути таким :
 Для того, щоб перефарбувати об’єкти треба:
Виберіть зображення.
Виконайте Формат → Настроювання → Перефарбувати
Створіть рамку форми округлений прямокутник навколо
зображення на третьому слайді. Для цього виберіть зображення
та виконайте: Формат → Форма рисунка → Прямокутники →
Округлений прямокутник .
5. Настроювання анімації:
 Виділити об’єкт на слайді.
 Вибрати команду Настройка анімації меню Показ слайдів.
 У вікні області завдань Настройка анімації, що відкрилося, відкрити
меню за допомогою кнопки, що розташована справа від кнопки Додати
ефект

.

 У меню, що відкрилося, вибрати потрібну команду
Звертаємо вашу увагу, що ефекти анімації розподілені на групи:
o ефекти групи Вхід

використовуються тоді, коли поява об’єкта

повинна супроводжуватися візуальними ефектами;
o ефекти групи Виділення

використовуються, якщо об’єкт

потрібно виділити серед решти об’єктів слайду;

o ефекти групи Вихід

використовуються, якщо зникнення

об’єкта повинно супроводжуватися візуальними ефектами;
o ефекти групи Шляхи переміщення

використовуються, якщо

об’єкт повинен переміщуватися в межах слайда за певним
маршрутом.
 У вікні, що відкрилося, вибрати у списку потрібний ефект. Якщо серед
списку потрібного ефекту немає, слід вибрати команду Інші ефекти

Після того як ви встановили ефект анімації, він для попереднього
перегляду автоматично продемонструється на слайді .

Мал.. 1
Для перегляду ефектів анімації слід вибрати кнопку Перегляд області завдань
Настройка анімації .
Операції над ефектами анімації
Дія
Змінити ефект анімації

Алгоритм
1. Вибрати ефект у списку області завдань Настройка
анімації .
2. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована
справа від кнопки Змінити

(мал..1).

3. У меню, що відкрилося, вибрати новий ефект.
Видалити ефект

1. Вибрати ефект серед списку Настройки анімації (рис.
60).
2. Вибрати кнопку Видалити

Змінити
появи об’єктів

(мал..1).

послідовність 1. Вибрати об’єкт у списку Настройка анімації.
2. Вибрати одну з кнопок Порядок
3. Перемістити ефект на нове місце.

,

(мал..1).

Мал..2

Мал..3

6. Анімація зміни слайдів
Під час демонстрації зміна слайдів відбувається миттєво. Розставити
паузи, розбити презентацію на логічні частини, підкреслити перехід до цих
частин допомагає анімація зміни слайдів.
Для встановлення ефектів переходу між слайдами слід:
1. Вибрати команду Зміна слайдів меню Показ слайдів.
2. У вікні області завдань Зміна слайдів, що відкрилося, вибрати потрібний
ефект переходу в списку Застосувати до виділених слайдів (мал..4) .

Мал..4
Вибраний ефект буде застосований до поточного слайда. Для
попереднього перегляду ефекту потрібно вибрати кнопку Перегляд. Цей

ефект можна також застосувати до всієї презентації. Для цього необхідно
вибрати копку Застосувати до всіх слайдів.
Для кожного з ефектів переходу між слайдами за замовчуванням
задаються значення параметрів зміни слайдів: швидкість, звук, управління
зміною слайдів.
Область завдань Зміна слайдів дозволяє встановити нові значення
цих параметрів.
Якщо потрібно змінити швидкість, слід відкрити список Швидкість
області завдань Зміна слайдів та вибрати необхідне значення (мал..5).
Перехід між слайдами може супроводжуватися звуком зі стандартної
бібліотеки звуків. Для того, щоб задати звук, слід відкрити список Звук
області Змінити перехід і вибрати необхідне значення (мал..5).
В області завдань Зміна слайдів можна встановити правила переходу
до чергового слайда під час демонстрації презентації (мал..5). Якщо слайди
презентації повинні змінюватися автоматично, потрібно встановити позначку
прапорця Автоматично після та задати проміжок часу. При цьому необхідно
чітко синхронізувати темп усної доповіді та демонстрації презентації, інакше
може

виникнути ситуація,

за

якої демонстрація

буде

випереджати

доповідача. Якщо слайди презентації повинні змінюватися під управлінням
доповідача, слід встановити позначку прапорця Після клацання. Такий
спосіб зміни слайдів дозволяє зробити у необхідний момент паузу, дати
необхідні пояснення або відповісти на запитання, управляти темпом
демонстрації презентації в цілому.
Якщо позначки обох прапорців знято, для переходу до наступного
слайда необхідно вибрати команду Далі контекстного меню.

Мал..5

Після додавання ефектів переходу біля ескізу слайда з’являється значок
, який дозволяє переглянути цей доданий ефект. Демонстрація ефектів
відбувається в області слайдів вікна PowerPoint.
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