ОПОРНА КАРТА №10
СПИСКИ В ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
ВИДИ СПИСКІВ
Нумерований

Маркований

Умовні символи для створення списку

Створення списку
І спосіб

ІІ спосіб

ІІІ спосіб

Багаторівневий

розмістити курсор у потрібному місці
документа
виконати Основне＞Абзац＞Маркери
або Нумерація
розмістити курсор у потрібному місці
документа
увести спеціальні умовні символи, які
визначають вид бажаного списку
натиснути Пропуск
виділити вже набрані абзаци
вибрати кнопку Маркери або
Нумерація

Редагування списків
Для зміни нумерації
(у контекстному меню)

Для сортування списку
(Основне＞Абзац＞ Сортування)

Форматування списків
змінити вид маркера
змінити формат маркера
змінити спосіб нумерації
змінити розташування списку

Основне＞Шрифт
Основне＞Абзац
ПЕРЕВІР СЕБЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Списки яких типів можна створити в текстовому документі Word?
Як перетворити кілька абзаців уведеного тексту на список?
Яка назва і призначення кнопок , групи Абзац?
Як створити нумерований список?
Як створити маркований список?
Який список є багаторівневим? Як його створити?
Як змінити рівень вкладеності елементів списку?

ОПОРНА КАРТА №19
СТВОРЕННЯ МАКРОСІВ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ
Макрос – це послідовність
команд, згрупованих в одну
макрокоманду, для
автоматичного
виконання певного завдання

СТВОРЕННЯ МАКРОСА
написання макросу – введення тексту макросу мовою Visual Basic
for Applications (VBA), яка спеціально розроблена для цих цілей;
запис макросу – виконання користувачем потрібної
послідовності дій, яка записується програмою.
ЗАПИС МАКРОСА
1. Виконати Розробник ＞ Код ＞Записати макрос.
2. Установити у вікні Запис макросу значення властивостей
макросу

Група Код для створення макроса
1) Увести в поле Ім’я
макросу назву макросу
2) Задати шаблон для
зберігання макросу,
вибравши необхідний
варіант у списку Зберегти
макрос у
3) Увести за бажанням
стислий опис дій макросу в
поле Опис
4) Вибрати в розділі
Призначити макрос один із
запропонованих

3. Налаштувати параметри виклику макросу залежно від
вибраного способу: кнопкою або сполученням клавіш
4. Виконати послідовно дії з опрацювання документа, які
потрібно записати в макрос.

способів
виклику макросу
НАЛАШТУВАННЯ
КНОПКИ ВИКЛИКУ МАКРОСУ

НАЛАШТУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ КЛАВІШ
ДЛЯ ВИКЛИКУ МАКРОСУ

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Що таке макрос? Для чого його використовують?
Назвіть, які існують способи створення макросу в Word 2007.
Опишіть алгоритм запису макросу.
Для виконання яких операцій дозволяється використовувати маніпулятор миша під час запису макросів?
Як переглянути список макросів, створених користувачами, які можна застосувати під час опрацювання
документа?

ОПОРНА КАРТА №18
СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ШАБЛОНІВ
ЗБЕРІГАННЯ ШАБЛОНІВ

Шаблон – це відформатований
певним чином документ
заготовка, який зберігається в
окремому файлі та
використовується як основа для
створення нових документів
певного типу

Programs Files\Microsoft Office\Templates
dotx
dotm
ВИДИ ШАБЛОНІВ

ВЛАСТИВОСТІ СТАНДАРТНОГО
ШАБЛОНА Normal.dotm
ІНСТАЛЬОВАНІ –
шаблони
документів певних
типів (листів,
факсів, звітів та ін.),
які інстальовані на
комп’ютері у складі
пакета Office 2007

СТОРІНКА
Орієнтація аркуша – книжкова
Розмір аркуша – А4
Верхнє поле – 1,5 см
Нижнє поле –1 см
Ліве поле – 2 см
Праве поле – 1,5 см
АБЗАЦИ
Міжрядковий інтервал – одинарний
Інтервал після абзацу – 10 пт
Вирівнювання – зліва

MICROSOFT
OFFICE ONLINE –
шаблони
документів
різноманітних
типів, які
розташовані на вебсайті Office Online

ШАБЛОНИ КОРИСТУВАЧА шаблони, які створені
користувачем

СИМВОЛИ
Відступи – відсутні
Шрифт основного тексту – Calibri
Розмір – 11 пт
Колір – чорний
Інтервал – звичайний

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТАЛЬОВАНОГО ШАБЛОНА
1. Вибрати команду Створити , що відкриває діалогове вікно Створення документа.
2. Вибрати в списку зліва в розділі Шаблони потрібну групу шаблонів – Інстальовані шаблони
3. Вибрати в списку шаблонів потрібний (наприклад, Звичайне резюме).
4. Заповнити запропоновані поля потрібними даними.
5. Зберегти документ.
СТВОРЕННЯ НОВОГО ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА
1. Вибрати в Головному меню програми команду
Створити.
2. Вибрати в списку розділу Шаблони команду Мої
шаблони.
3. Установити в нижній частині вікна Створити
перемикач Шаблон.
4. Вибрати кнопку ОК.
5. Розробити макет нового шаблону, створивши
написи, фрагменти тексту, поля для введення
тексту, оформити та структурувати документ.
6. Зберегти шаблон, указавши ім’я файлу та місце
його розміщення

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Що таке шаблон? Для чого його використовують?
Які властивості документа може визначати шаблон?
Як користуватися шаблоном для створення документа?
Які типи шаблонів існують у програмі Word?
Які операції можна виконувати з шаблонами?

ОПОРНА КАРТА №9
ОБ’ЄКТИ СТОРІНКИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ
ВЛАСТИВОСТІ СТОРІНКИ
розмір сторінки
розміри полів
орієнтація сторінки
наявність колонтитулів
вид вертикального
вирівнювання тексту на сторінці
колір тла сторінки
тип межі сторінки

ЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ
СТОРІНКИ У WORD ЗА
ЗАМОВЧУВАННЯМ
верхнє поле – 1,5 см
ліве поле – 2,5 см
нижнє поле – 1,5 см
праве поле – 1,5 см
розмір сторінки – А4 (ширина – 21
см, висота – 29,7 см)
орієнтація сторінки – книжкова
колонтитули – порожні

Різновиди полів: а – дзеркальні
поля; б – корінець зліва

Види орієнтації сторінки

Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити
на Стрічці вкладку Розмітка сторінки

ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ

КОЛОНТИТУЛИ
Для розміщення на кожній сторінці документа
колонтитула з готової колекції шаблонів потрібно:
1. Вибрати на Стрічці вкладку Вставлення.
2. Вибрати в групі Колонтитули одну з команд
Верхній колонтитул або Нижній колонтитул.
3. Вибрати в запропонованому списку шаблонів
колонтитулів бажаний.
4. Увести потрібний текст у відповідні текстові поля
шаблону.
5. Закрити вікно створення колонтитула

Вкладка Поля вікна Параметри сторінки

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Значення яких властивостей сторінки можна задати? Які засоби для цього можна використати?
Значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи лінійки?
Як задається розмір сторінки документа?
Що таке поля сторінки? Для чого їх використовують?
Що таке колонтитули? Як їх створити?

ОПОРНА КАРТА №15
СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ SMARTART У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА SMARTART
Об’єкти SmartArt – новий тип
графічних об’єктів, які дають
можливість користувачу подавати
структуровані дані в

1. Вибрати місце в документі, куди буде вставлятися об’єкт.
2. Виконати Вставлення＞Зображення＞SmartArt , що відкриває вікно
колекції макетів Вибір рисунка SmartArt.
3. Вибрати в списку зліва вікна Вибір рисунка SmartArt потрібну
категорію макета.
4. Вибрати в центральному списку вікна Вибір рисунка SmartArt
відповідний тип макета.

текстовому документі у вигляді
різноманітних схем

У Word 2007 є готова колекція
об’єктів SmartArt, широкий
набір різноманітних макетів
якої згрупований у кілька
категорій

ОБ’ЄКТ SMARTART У ДОКУМЕНТІ

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО РОЗДІЛУ ЗНАРЯДДЯ
ДЛЯ РИСУНКІВ SMARTART

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1. Назвіть основні види об’єктів SmartArt та їхнє призначення.
2. Опишіть алгоритм вставлення в документ об’єкта SmartArt.
3. Які операції можна здійснювати в текстовому процесорі Word 2007 над об’єктами SmartArt?

ОПОРНА КАРТА №14
СТВОРЕННЯ ФОРМУЛ У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
ВСТАВЛЕННЯ ФОРМУЛ
І с п о с і б . Вставлення формули з колекції
вбудованих формул
1. Вставлення＞Символи＞Рівняння
2.

Вибрати потрібну формулу

І І с п о с і б . Створення формули
1.
2.

Вставлення＞Символи＞Рівняння
Ввести формулу

Створену формулу або її фрагмент користувач
може додати до колекції вбудованих формул
1. Виділити створену формулу.
2. Виконати Конструктор＞ Знаряддя＞Рівняння.
3. Вибрати у списку команду Зберегти виділення в колекції
формул.
4. Увести у діалоговому вікні Створення стандартного блока
ім’я створеної формули, вказати значення інших
параметрів.
5. Вибрати кнопку ОК

Під час форматування можна змінити
значення властивостей окремих символів
формули, встановити міжрядковий інтервал,
відступи, вирівнювання,
спосіб розташування формули в документі тощо

Поля для введення чисел і символів
у шаблоні позначені пунктирною
рамкою

ВСТАВЛЕННЯ У ФОРМУЛУ
ШАБЛОНА СТРУКТУРИ

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1. Як вставити в текстовий документ формулу з колекції формул?
2. Опишіть спосіб створення в текстовому документі формули, яка відсутня в колекції формул.
3. Які набори спеціальних символів використовуються у формулах? Як вибрати потрібний символ?

ОПОРНА КАРТА №17
АВТОМАТИЧНЕ СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА

Зміст документа – це перелік назв
структурних частин документа,
впорядкований відповідно до його
ієрархічної схеми, із зазначенням
відповідних номерів сторінок

Створений зміст можна використовувати для
швидкого переміщення до потрібних структурних
частин документа, пошуку необхідних розділів,
підрозділів тощо

АВТОМАТИЧНЕ СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА
1. Установити курсор у тому місці документа, де потрібно розмістити зміст.
2. Виконати Посилання＞Зміст＞Зміст .
3. Вибрати в списку вбудованих зразків потрібний варіант оформлення змісту

Якщо в ході роботи над документом
його текст і структура змінювалися,
то зміст документа потрібно
оновити

Посилання＞Зміст＞Оновити
таблицю

Список вбудованих зразків оформлення змісту

ПРИКЛАД ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1. Що таке зміст документа?
2. Як його створити у Word 2007?

ОПОРНА КАРТА №11
ТАБЛИЦІ В ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ (1)
Таблиця має такі властивості:
розмір таблиці – задається шириною таблиці в
сантиметрах або у відсотках від ширини сторінки;
кількість стовпців і рядків у таблиці;
вирівнювання таблиці на сторінці – може набувати
таких значень: за лівим краєм, за правим краєм, по
центру;
обтікання таблиці текстом – може набувати таких
значень: без обтікання, з обтіканням навколо таблиці;
межі таблиці – задаються кольором, типом і шириною
меж всієї таблиці або окремих її об’єктів;
заливка об’єктів таблиці – задається кольором і
візерунком та ін.

Таблиця складається зі стовпців і
рядків, на перетині яких знаходяться
клітинки. Стовпці, рядки, клітинки є
об’єктами таблиці

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦІ:
1) вставити таблицю простої структури;
2) накреслити таблицю довільної структури;
3) вставити таблицю з колекції шаблонів;
4) перетворити фрагмент тексту в таблицю

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦІ
І спосіб
1. Вибрати в документі
місце, де потрібно
вставити таблицю.
2. Виконати
Вставлення＞Таблиця
3. Виділити на схемі
таблиці необхідну
кількість рядків і стовпців
та клацнути ліву кнопку
миші.

ІІ спосіб
1. Виконати
Вставлення＞Таблиця＞
Накреслити таблицю.
2. Вказівником, який
матиме вигляд олівця,
намалювати контур усієї
таблиці.
3. Намалювати лінії, що
розділяють рядки та
стовпці.

ІІІ спосіб

ІV спосіб

1. Вибрати в документі
місце, де потрібно
вставити таблицю.
2. Виконати

Виділений фрагмент
тексту можна перетворити
в таблицю, використавши
послідовність дій

Вставлення＞

Вставлення＞Таблиця＞
Перетворити на
таблицю.

Таблиця＞Експрестаблиці.
3. Вибрати в списку
Вбудовані потрібний
шаблон.

Редагування структури таблиці передбачає додавання або видалення окремих її об’єктів,
об’єднання або розділення клітинок таблиці та ін. Усі елементи керування, які використовуються
для виконання цих операцій, містяться на вкладці Макет

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.

Для чого в документі використовують таблиці? З чого вони складаються?
Назвіть об’єкти таблиці та їхні властивості.
Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?
Яким способом зручніше створити таблицю складної структури?

ОПОРНА КАРТА №12
ТАБЛИЦІ В ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ (2)
Усі елементи керування, які використовуються для виконання цих операцій,
містяться на вкладці Макет

СОРТУВАННЯ ДАНИХ В ТАБЛИЦІ
Для здійснення сортування рядків таблиці потрібно
виконати:
1. Виділити частину таблиці, яка підлягає сортуванню.
2. Виконати Макет＞Дані＞Сортування .
3. Вибрати у відповідних полях вікна Сортування стовпці,
тип даних і вид сортування, за якими буде проводитись ця
операція.
4. Вибрати кнопку OK.

ФОРМАТУВАННЯ САМОЇ ТАБЛИЦІ ТА ЇЇ ОБ’ЄКТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЕЛЕМЕНТАМИ
КЕРУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ВКЛАДОК МАКЕТ
Розміри окремих об’єктів
таблиці можна змінити й
іншими способами:
Перетягуванням
межі
об’єкта. Навести вказівник на
межу рядка чи стовпця і
перетягнути
межу
в
потрібному напрямі.
Перетягуванням
маркера
межі на лінійці.
Коли курсор знаходиться в
області
таблиці,
на
горизонтальній
лінійці
з’являються маркери меж
стовпців, а на вертикальній –
маркери меж рядків. Коли їх
перетягувати,
змінюються
розміри відповідних стовпців і
рядків

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Як змінити розміри стовпців і рядків?
Як виконати операції з редагування вмісту клітинки таблиці?
Як виконати операції з форматування вмісту клітинки таблиці?
Як виконати редагування таблиці?
Як виконати форматування таблиці?

ОПОРНА КАРТА №16
ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ У ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТАХ
Стиль – це набір значень властивостей об’єктів певного типу, який має ім’я

ПРИКЛАДИ СТИЛІВ РІЗНИХ ОБ’ЄКТІВ

ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПРЕС-СТИЛІВ
Зразки експрес-стилів до текстових об’єктів
документа (символів, абзаців) відображені на
вкладці Основне в групі Стилі

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.

Що таке стилі?
Для чого їх використовують?
До яких об’єктів у Word 2007 можна застосовувати стильове оформлення?
Опишіть, як застосувати експрес-стиль до об’єктів текстового документа.

ОПОРНА КАРТА №13
ВСТАВЛЕННЯ В ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
У текстовий документ можна вставити як векторні, так і растрові зображення
ВЛАСТИВОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ,
ВСТАВЛЕНИХ В ДОКУМЕНТ:
1) розмір зображення,
2) спосіб обтікання зображення
текстом,
3) колір,
4) товщина та штрих ліній
контуру,
5) заливка рисунка,
6) спосіб розташування на
сторінці

Для вставлення графічних зображень у документ використовують елементи
керування групи Зображення вкладки Вставлення:
1)

Рисунок

для вставлення графічних зображень, які збережені у
файлах на зовнішніх носіях

2)

Графіка

для вставлення графічних зображень з готових колекцій картинок, інстальованих
на комп’ютері, чи з сайта Office Online корпорації Microsoft

3)

Фігури

для вставлення графічних примітивів (прямокутників, овалів, ліній, зірок)

4)

SmartArt

для вставлення різноманітних схем (організаційних, ієрархічних, циклічних)

5)

Діаграма

для вставлення числових діаграм (гістограм, секторних діаграм, графіків)

Редагування та форматування графічних зображень
у текстовому документі

1) Перед тим, як виконувати будь-які операції з рисунком, його потрібно
виділити
2) Переміщення маркера в цих напрямах приводить до відповідної
зміни розмірів рисунка

Форматування графічних зображень виконується з використанням елементів керування
тимчасової вкладки Формат

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.

Графічні зображення яких видів можна вставляти в текстовий документ?
З яких джерел можна вставити графічні зображення в текстовий документ?
Назвіть властивості зображень, вставлених у текстовий документ.
Що таке графічні фільтри?

ОПОРНА КАРТА №1
ПРОГРАМА MICROSOFT OFFICE POWER POINT 2007
ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Слайд презентації – це
окрема екранна сторінка,
що може містити текстові,
графічні, відео- та звукові
об’єкти, гіперпосилання
Прикладні програми,
призначені для створення
комп’ютерних
презентацій, називаються
системами опрацювання
презентацій, або
редакторами презентацій

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Що таке презентація?
Які друковані та технічні засоби використовували раніше під час проведення презентацій?
Які засоби для проведення презентації використовують зараз?
Що таке комп’ютерна презентація?
Як називаються програми для створення комп’ютерних презентацій?

ОПОРНА КАРТА №2
ВСТАВЛЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТОВИХ
ОБ’ЄКТІВ І ТАБЛИЦЬ
Шаблон титульного
слайда з написами для вставлення
заголовка і підзаголовка

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

СТВОРЕННЯ НОВОГО НАПИСУ
1. Вибрати слайд, на якому буде розміщено новий
напис.
2. Виконати Вставлення＞Текст＞Напис (курсор
набуває вигляду ).
3. Виділити на слайді прямокутну область напису, в
яку буде введено текст.
4. Увести у створений напис потрібний текст

ВСТАВЛЕННЯ ТАБЛИЦІ
1. Вставлення＞Таблиця
або
2. Вибрати кнопку Додати таблицю у написі

Змінення розмірів усієї таблиці
здійснюється перетягуванням маркерів
зміни розмірів. При цьому розміри
клітинок таблиці пропорційно
змінюються

Тимчасова вкладка Макет додаткового
розділу Табличні знаряддя містить нові
групи елементів керування Розмір таблиці
та Упорядкування

Використання цих елементів керування дає змогу встановити точні розміри таблиці,
пропорційний режим зміни розмірів таблиці, змінити порядок розміщення таблиці в шарах
відносно інших об’єктів слайда, вирівняти таблицю відносно меж слайда або відобразити та
налаштувати сітку, виконати операції групування об’єктів та повернути таблицю на
певний кут

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1. Поясніть, чим відрізняється вставлення текстових об’єктів у Word 2007 та в PowerPoint 2007
2. Опишіть послідовність додавання таблиці на слайд презентації з використанням елементів
керування вкладки Вставлення та кнопки Додати таблицю

ОПОРНА КАРТА №3
ВСТАВЛЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
ВСТАВЛЕННЯ АВТОФІГУР
Вставлення ＞ Зображення ＞ Фігури

Створювати, редагувати і форматувати графічні
об’єкти можна, використовуючи елементи керування
групи Рисунок вкладки Основна

Для форматування графічних об’єктів
використовуються елементи керування тимчасової
вкладки Формат додаткового розділу Знаряддя
для зображення
ВСТАВЛЕННЯ ОБ’ЄКТА WORDART
Виконати Вставлення ＞ Об’єкт WordArt і вибрати
один із шаблонів оформлення

Вставлення інших графічних об’єктів, таких як Діаграми та SmartArt, здійснюється
аналогічно - Вставлення＞Діаграма або Вставлення＞SmartArt

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1. Як вставити фігуру на слайд презентації?
2. Чим відрізняються операції додавання рисунків із файлів і графічних об’єктів з колекції кліпів у
Word 2007 та в PowerPoint 2007?
3. Поясніть особливості опрацювання об’єктів WordArt у PowerPoint 2007.

ОПОРНА КАРТА №4
СТИЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Користувач під час створення нової
презентації на основі шаблону або
існуючої презентації вибирає і певний стиль
її оформлення
Для використання певної теми
оформлення презентації слід виконати
такий алгоритм:
1. Створити нову презентацію одним з
відомих вам способів або відкрити існуючу.
2. Вибрати на Стрічці вкладку Конструктор.
3. У групі Теми вибрати в списку потрібну
тему оформлення

СТИЛЬ ОФОРМЛЕННЯ
СЛАЙДА ЗАДАЄ:
формат символів
(шрифт, розмір символів, накреслення,
ефекти, колір тощо)
формат тла
(колір, наявність, розміщення та вид
графічних об’єктів)
додаткові кольори
формат графічних та інших об’єктів

Для вибору способу застосування змін слід
у контекстному меню

Для зміни кольорової гами оформлення
слайдів слід виконати
Конструктор ＞ Теми ＞ Кольори

Для зміни шрифтів, що використовуються
для заголовків і для основного
тексту в презентації, слід виконати
Конструктор ＞ Теми ＞Шрифти

і в списку з наборами кольорів

Змінити оформлення презентації можна також
змінюючи тло слайдів. Для цього використовують
елементи керування групи Тло на вкладці
Конструктор. У цій групі два елементи керування –
кнопка відкриття списку Стилі тла та прапорець
Приховати зображення тла. Вибір кнопки
відкриває список із 12 зразків оформлення тла
презентації, а встановлення позначки прапорця
приховує графічні об’єкти. Розширені можливості
з налаштування тла слайдів презентації користувач
може отримати, відкривши вікно Формат тла

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.

Що таке стиль оформлення слайда?
Як швидко змінити стиль оформлення презентації?
Що таке тема презентації? Як її застосувати для зміни оформлення слайда?
Як змінити шрифти, що використовуються в певній темі?

ОПОРНА КАРТА №5
ДОДАВАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ДО ОБ’ЄКТІВ СЛАЙДА (1)
Анімація – вид кіномистецтва, в
якому рух об’єктів моделюється з
використанням мальованих (графічна
анімація), об’ємних (об’ємна анімація) або
створених з використанням комп’ютерних
програм (комп’ютерна анімація) об’єктів

ДОДАВАННЯ АНІМАЦІЙНОГО
ЕФЕКТУ ДО ТЕКСТОВОГО ОБ’ЄКТА
1. Вибрати об’єкт
2. Скористатися елементами керування
групи Анімація на вкладці Анімація

За вибору кнопки Додати ефект
відкривається список з чотирьох команд
Вхід,
Виділення,
Вихід,
Шляхи переміщення

Додаткове налаштування
ефектів анімації і
додавання інших
здійснюється в області
завдань
Настроювання анімації

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1. Для чого використовується анімація об’єктів?
2. Опишіть послідовність додавання анімаційного ефекту до об’єкта з використанням елементів
керування групи Анімація. Які ефекти анімації можна встановити?
3. Як відкрити область завдань Настроювання анімації для додаткового налаштування ефектів
анімації?
4. Опишіть послідовність додавання одного з анімаційних ефектів входу з використанням елементів
керування області завдань Настроювання анімації

ОПОРНА КАРТА №6
ДОДАВАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ ДО ОБ’ЄКТІВ СЛАЙДА (2)

Для позначення ефектів анімації
Вхід в області завдань Настроювання
презентації використовують значки
зеленого кольору, а для ефектів Вихід –
червоного

Використавши команди списку Шляхи
переміщення, користувач може встановити
траєкторію переміщення об’єкта під час
перегляду презентації від місця його
розташування вгору або вниз, вліво або
вправо, під кутом 45 праворуч – вгору або
вниз

Складнішу траєкторію руху можна встановити у вікні Додати шлях
переміщення, що відкривається після вибору команди Інші шляхи
переміщення. Можна також намалювати шлях переміщення об’єкта вздовж
довільної лінії, вибравши команду Намалювати користувацький шлях
Параметри ефектів або Час – приводить
до відкриття діалогового вікна з назвою
ефекту анімації. На вкладці Ефект цього
вікна встановлюються:
Напрямок – напрямок здійснення ефекту
Звук – наявність звукового супроводу
ефекту
Після анімації – використання затінення
певним кольором або приховування
об’єкта після завершення анімації
Анімація тексту – порядок анімації
об’єктів тексту

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Як установити шляхи переміщення об’єктів?
Що спільного і що відмінного в додаванні та перегляді ефектів анімації Вхід, Виділення та Вихід?
Опишіть, які параметри анімаційного ефекту можна налаштувати.
Як змінити послідовність демонстрації ефектів анімації об’єктів слайда?
Як змінити траєкторію руху об’єкта? Опишіть відомі вам способи.

ОПОРНА КАРТА №7
НАЛАШТУВАННЯ ЗМІНИ СЛАЙДІВ
Для налаштування анімації при зміні слайда необхідно вибрати слайд, перед
яким буде використана анімація, і відкрити на Стрічці вкладку Анімація.
Елементи керування групи Перехід до цього слайда якраз і призначені для
налаштування анімації зміни слайдів

Для позначення ефектів анімації
Вхід в області завдань Настроювання
презентації використовують значки
зеленого кольору, а для ефектів Вихід –
червоного

Для налаштування звуку, що
супроводжуватиме ефект анімації зміни
слайдів, користувач у відповідному списку
може обрати один із стандартних звуків
(Вітер, Камера, Барабан тощо) або вказати
файл, звук з якого буде відтворюватися

Для застосування встановлених значень параметрів зміни слайдів до всіх слайдів
презентації слід виконати
Анімація ＞ Перехід до цього слайда ＞ Застосувати до всіх

Для видалення всіх ефектів зміни слайдів з презентації слід:
1. Вибрати один із слайдів.
2. Відкрити вкладку Анімація.
3. Вибрати кнопку Без переходу.
4. Вибрати кнопку Застосувати до всіх.
Для видалення ефекту зміни слайда одного зі слайдів слід виконати перші три команди
з наведеного вище алгоритму

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1. Що таке анімація зміни слайдів?
2. Назвіть елементи керування, з використанням яких здійснюється налаштування анімації зміни
слайдів.
3. Складіть алгоритм налаштування анімації зміни слайдів.

ОПОРНА КАРТА №8
НАЛАШТУВАННЯ ПОКАЗУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Користувач може встановити значення параметрів демонстрації
у вікні Настроювання презентації

Для того щоб
відкрити це вікно,
необхідно виконати
Показ слайдів ＞
Настроювання ＞
Настроювання показу
слайдів

КОРИСТУВАЧ МОЖЕ ВСТАНОВИТИ ОДИН З ТРЬОХ
РЕЖИМІВ ПОКАЗУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ:
керований доповідачем (увесь екран) – для випадку, коли доповідач демонструє
презентацію аудиторії;
керований користувачем (вікно) – для випадку, коли презентація створена для
самостійного перегляду користувачем на моніторі комп’ютера: з Інтернету, з компактдиска або іншого носія. Для того, щоб користувач (глядач) міг змінювати тривалість
перегляду кожного зі слайдів, незважаючи на задану автором, необхідно встановити
позначку прапорця зі смугою прокручування;
автоматичний (увесь екран) – для випадку, коли не передбачається втручання глядача в
процес демонстрації презентації – презентація на виставковому стенді, на
демонстраційному моніторі в торговельній залі, на вокзалі тощо

ПЕРЕВІР СЕБЕ
1. Як відкрити вікно Настроювання презентації?
2. Які режими демонстрації презентації може налаштувати користувач?
3. У чому між ними різниця?

ОПОРНА КАРТА №20
НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТІ
ЧОМУ МОЖНА НАВЧИТИСЯ В ІНТЕРНЕТІ

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВЕБ-ЕНЦИКЛОПЕДІЯМИ

Веб-енциклопедії — енциклопедії, матеріали яких у різних форматах зберігаються за
конкретними URL-адресами в Інтернеті

ЩО ТАКЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
До переваг дистанційного навчання можна віднести:
можливість вибору власних темпів навчання;
можливість навчання на території, яка є більш комфортною для слухача (учня,
студента);
різноманітність засобів і способів навчання;
отримання знань в галузі новітніх технологій та вивчення предметів,
недоступних у навчальних закладах.

Дніпропетровське вище професійне
училище будівництва
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