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По яс ню валь на за пис ка

Ме та кур су за ви бо ром «Ос но ви ство рен ня комп’ютерних пре зен-
та цій» є под вій ною: по-перше, курс має роз ви ну ти в уч нів умін ня 
ло гіч но, дос туп но й ефект но по да ва ти ін фор ма цію, струк ту ру ва-
ти її, за сто со ву ва ти різ ні спо со би її по дан ня, по-друге, умін ня ви-
кла да ти ма те рі ал і за ці кав лю ва ти ау ди то рію. Крім то го, уч ні ма-
ють ово ло ді ти су час ни ми про грам ни ми за со ба ми, не об хід ни ми 
для ефек тив но го по дан ня ін фор ма ції.

До тео ре тич них знань, що їх ма ють на бу ти уч ні, на ле жать: по-
нят тя та кла си фі ка ція комп’ютерних пре зен та цій, ме то ди і спо-
со би ор га ні за ції слай до вих і по то ко вих пре зен та цій, прин ци пи 
від тво рен ня гра фіч ної, ау діо- та ві део ін фор ма ції, по нят тя про 
комп’ютерну ані ма цію, прин ци пи ди зай ну скла до вих еле мен тів 
пре зен та цій. 

Ви ко нав ши ви мо ги про гра ми кур су, уч ні ма ють на бу ти та ких 
прак тич них на ви чок і умінь: 

ство рен ня комп’ютерних пре зен та цій у різ них про грам них се-
ре до ви щах з ви ко ри стан ням різ но тип ної ін фор ма ції: тек сту, 
зву ку, гра фі ки, ві део ря ду;
на строю ван ня па ра мет рів пре зен та цій та їх скла до вих;
за сто су ван ня еле мен тів комп’ютерної ані ма ції;
ке ру ван ня ау діо- та ві део ря дом;
ви ко ри стан ня у пре зен та ці ях ін те рак тив них еле мен тів;
умін ня до би ра ти най більш вда лий спо сіб по дан ня ма те ріа лу;
ке ру ван ня по ка зом пре зен та ції.

Про гра ма скла да є ть ся з:

по яс ню валь ної за пис ки, де опи са но ме ту та зав дан ня кур су, 
особ ли во сті ор га ні за ції нав чаль но-ви хов но го про це су, ре ко-
мен да ції що до ро бо ти вчи те ля за про гра мою, а та кож на ве де-
но пе ре лік про грам но-тех ніч них за со бів, не об хід них для ус-
піш но го про ве ден ня кур су;
змі сту нав чаль но го ма те ріа лу та ви мог до нав чаль них до сяг-
нень уч нів;
до дат ку, у яко му на ве де но спи сок лі те ра ту ри.

Об сяг кур су ста но вить 33 нав чаль ні го ди ни, з яких при найм ні 
2 год слід від ве сти на за хис т кур со вих про ек тів. Курс роз ра хо ва-
ний на ви кла дан ня в се ред ніх нав чаль них за кла дах будь-яко го 
про фі лю і мо же як до пов ню ва ти те му «Комп’ютерні пре зен та ції» 
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з ба зо во го кур су ін фор ма ти ки, так і за мі ню ва ти її.  Оп ти маль ним 
є ви кла дан ня кур су в 10-у кла сі, про те він мо же бу ти про ве де ний 
і піз ні ше. Для ус піш но го нав чан ня за те ма ти кою кур су уч ні по-
вин ні ма ти стій кі на вич ки ро бо ти в се ре до ви щі Windows. Ба жа-
но та кож, щоб уч ні ма ли до свід ство рен ня до ку мен тів при найм ні 
в од но му офіс но му за сто су ван ні, на прик лад, у Microsoft Word.

Курс має прак тич ну спря мо ва ність, а от же, особ ли ву ува гу слід 
при ді ля ти ро бо ті уч нів за комп’ютером. Для нав чан ня ро бо ті з 
про гра мою PowerPoint учи те ле ві до ціль но роз ро би ти єди ний 
про ект, ви ко ную чи який уч ні пос ту по во до слі джу ва ти муть усі 
мож ли во сті про грам но го про дук ту. Пре зен та цію, ство ре ну в се-
ре до ви щі PowerPoint, зго дом мож на вда ло до пов ни ти за до по-
мо гою Microsoft Producer. Що сто су є ть ся Flash-пре зен та цій, то 
роз роб ка ці ліс но го про ек ту, у яко му ор га ніч но роз кри вав ся б ши-
ро кий спектр мож ли во стей про гра ми Flash, ви да є ть ся про бле ма-
тич ною. То му до ціль но для кож но го за нят тя фор му лю ва ти ок ре-
ме зав дан ня. 

Слід під крес ли ти, що нав чан ня має за вер шу ва ти ся ви ко нан ням 
уч ня ми кур со во го про ек ту, тоб то ство рен ням пре зен та ції, яку 
учень-ав тор, або два-три ав то ри за хи ща ти муть пе ред сво ї ми од-
но клас ни ка ми. На де мон ст ра цію та об го во рен ня про ек тів слід 
від ве сти 2 нав чаль ні го ди ни. Най ві ро гід ні ше, про ект бу де ви ко-
ну ва тись уч ня ми про тя гом усьо го тер мі ну нав чан ня, за мі нюю чи 
в та кий спо сіб до маш ні зав дан ня. Вда лим рі шен ням є та кож ви-
ко нан ня і за хист двох кур со вих про ек тів — од но го з тех но ло гій 
Microsoft, ін шо го з Flash-тех но ло гій.

Для нау ко во-ме то дич но го за без пе чен ня кур су ок рім від по від них 
під руч ни ків і нав чаль них по сіб ни ків не об хід ні та кі тех ніч ні й про-
грам ні за со би:

 1. Комп’ютерний клас.
 2. Опе ра цій на сис те ма Windows XP або Windows Vista, вс та нов-

ле на на всіх комп’ютерах.
 3. За сіб для роз роб ки пре зен та цій Microsoft PowerPoint, про гра-

ма для об роб ки муль ти ме дій ної ін фор ма ції Microsoft Producer.
 4. За сіб для роз роб ки пре зен та цій Macromedia Flash 8 або Adobe 

Flash 9.
 5. Муль ти ме дій ний про ек тор (ба жа но).
 6. Мо жуть ус піш но за сто со ву ва ти ся і більш ранні вер сії на зва-

них про грам них про дук тів.
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Учень пояснює по нят тя та при зна чен ня комп’ютерних 
пре зен та цій, по рів нює слай до ві, по то ко ві та муль ти ме-
дій ні пре зен та ції, на зи ває кіль ка про грам них і тех ніч-
них за со бів для роз роб ки і по ка зу пре зен та цій

2
Учень по яс нює при зна чен ня про грам для ро бо ти з 
пре зен та ція ми; розріз няє вік на про грам Power Point, 
Microsoft Producer, Flash. Уміє за пус ка ти ці про грам и

3
Учень описує прин ци пи струк ту ру ван ня ін фор ма ції та її 
роз мі щен ня на слай дах пре зен та ції; вміє показувати пре-
зен та ції, роз роб ле ні в різ них про грам них се ре до ви щах
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4

Учень описує кіль ка спо со бів ство рен ня PowerPoint-
пре зен та цій. Він уміє ство рю ва ти у се ре до ви щі Power-
Point по рож ні пре зен та ції, пре зен та ції на ос но ві шаб-
ло нів, а та кож пре зен та ції на ба зі ін ших пре зен та цій

5

Учень вміє ви ко ри сто ву ва ти у PowerPoint май стер 
пре зен та цій і на строю ва ти се ре до ви ще ці єї про гра ми. 
Пояcнює ме то ди об роб ки циф ро вих фо то гра фій, по-
нят тя пре зен та ції на ба зі ко лек ції зоб ра жень; по яс нює 
по нят тя ро бо чо го по ля, ча со вої шка ли, кад ру та клю-
чо во го кад ру, рів ня, сим во лу та ек зем п ля ру сим во лу 
у се ре до ви щі Flash

6

Учень уміє ство рю ва ти Flash-до ку мент і на строю ва ти 
йо го вла сти во сті; до да ва ти до слай дів PowerPoint тек-
сто ві, гра фіч ні й зву ко ві дані та на строю ва ти па ра мет ри 
її від тво рен ня; описує тех но ло гії Microsoft для об роб ки 
муль ти ме дій ної ін фор ма ції, та ме то ди ім пор ту ау діо- та 
ві део ін фор ма ції у пре зен та ції Microsoft Producer

ІІ
І.

 Д
ос

 та
т н

ій

7

Учень уміє до да ва ти до об’єктів на слай дах PowerPoint 
ані ма цій ні ефек ти; порівнює формати аудіо- та відео-
файлів, описує режими відображення відеоряду в Mic-
ro soft Pro du cer; уміє ство рю ва ти про ек ти у се ре до ви щі 
Microsoft Producer за до по мо гою май ст ра пре зен та цій 
та по рож ні про ек ти; описує по нят тя ані ма ції та ос нов-
ні ме то ди її ство рен ня за со ба ми Flash; вміє ство рю ва-
ти Flash-до ку мент і на строю ва ти йо го вла сти во сті

8

Учень має сталі навички розробки слайдових пре зен-
тацій. Він уміє роз роб ля ти план слай до вої пре зен та ції, 
до би ра ти вда ле сти льо ве оформ лен ня й шаб лон пре зен-
та ції, на строю ва ти ані ма цій ні ефек ти змі ни слай дів та 
ім пор ту ва ти у пре зен та цію ві део клі пи, до да ва ти зву ко-
ві ефек ти і мов ний су про від, а та кож на строю ва ти їх па-
ра мет ри; уміє ім пор ту ва ти у пре зен та цію MS Producer 
ау діо- та ві део фай ли, зоб ра жен ня, слай ди пре зен та цій 
PowerPoint та ау діо- і ві део ін фор ма цію з зов ніш ніх дже-
рел; ство рює ста тич ні об’єкти, ви ко ри сто вує біб ліо те ку, 
ім пор тує зов ніш ні об’єкти у се ре до ви ще Flash; пуб лі кує 
Flash-пре зен та ції та на стро ює па ра мет ри пуб лі ка ції
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Учень віль но во ло діє за со бом роз роб ки слай до вих 
пре зен та цій Microsoft PowerPoint. Уміє ство рю ва ти 
склад ну ані ма цію, ке ру ва ти ру хом об’єктів на слай дах 
PowerPoint, до да ва ти до пре зен та ції ін те рак тив ні еле-
мен ти й ви ко ри сто ву ва ти їх під час по ка зу; збе рі га ти 
пре зен та цію в різ них фор ма тах і від тво рю ва ти її в се-
ре до ви щі Microsoft PowerPoint і за до по мо гою ін ших 
за со бів. Він уміє ство рю ва ти клі пи, син хро ні зу ва ти ві-
део ряд з ау діо ря дом і на строю ва ти ча со ві па ра мет ри 
пре зен та цій у се ре до ви щі Microsoft Producer; створює 
по кад ро ву ані ма цію та ані ма цію з ав то ма тич ним за-
пов нен ням про між них кад рів у Flash
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Учень дос ко на ло (у ме жах нав чаль ної про гра ми) знає 
і ви ко ри сто вує мож ли во сті за со бів роз роб ки слай до-
вих пре зен та цій. Ство рює влас ні шаб ло ни, са мо стій но 
вив чає до дат ко ві мож ли во сті про грам; ви ко нує нав-
чаль ні зав дан ня з роз роб ки слай до вих пре зен та цій; 
вміє по єд ну ва ти по каз пре зен та ції з ус ною до по від дю, 
чіт ко й стис ло ви кла да ти ма те рі ал, дот ри мую чись вста-
нов ле них ча со вих тер мі нів, три маю чи ува гу ау ди то рії 
та зо се ре джую чи її на най важ ли ві ших ін фор ма цій них 
по ві дом лен нях. У Microsoft Producer він за сто со вує ві-
део ефек ти до фраг мен тів муль ти ме дій них пре зен та цій 
та пе ре хо ди між ни ми, вміє ство рю ва ти зміст пре зен та-
ції та пуб лі ку ва ти її як веб-ре сурс; у Flash-пре зен та ці ях 
учень вміє ані му ва ти кри во лі ній ний рух об’єктів, ви ко-
ри сто ву ва ти мас ки й вбу до ва ні ефек ти ча со вої шка ли, 
до да ва ти ін те рак тив ність у пре зен та цію шля хом ство-
рен ня кно пок, ім пор ту ва ти звук та до да ва ти йо го до 
пре зен та ції, а та кож син хро ні зу ва ти звук з ані ма ці єю

11

Учень са мо стій но зна хо дить но ві ві до мо сті про тех но-
ло гії Microsoft, при зна че ні для роз роб ки слай до вих 
і муль ти ме дій них пре зен та цій; має ста лі на вич ки роз-
роб ки Flash-пре зен та цій, ви ко ри сто вує ос нов ні функ-
ції мо ви ActionScript для за без пе чен ня ін те рак тив но-
сті та для ке ру ван ня зву ком; ке рує по ка зом пре зен та-
цій за до по мо гою ін те рак тив них еле мен тів, та ких як 
кноп ки, ме ню то що, ви ко ри сто вує за со би ви ді лен ня 
ін фор ма ції під час по ка зу пре зен та цій; для по ка зу пре-
зен та цій вміє ви ко ри сто ву ва ти на яв ну в кла сі муль ти-
ме дій ну апа ра ту ру, та ку як про ек тор та ін те рак тив на 
дош ка

12

Учень має стій кі сис тем ні знан ня про за со би роз роб ки 
й де мон ст ра ції слай до вих і по то ко вих пре зен та цій та 
про дук тив но їх ви ко ри сто вує. Віль но во ло діє за со ба-
ми се ре до ви ща Flash. Під час ви ко нан ня зав дань про-
яв ляє твор чий під хід
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Зміст нав чаль но го ма те ріа лу та ви мо ги до нав чаль них до сяг нень уч нів
(33 го д + 2 год резервного навчального часу; 1 або 2 го ди ни на тиж день)

Зміст нав чаль но го ма те ріа лу Нав чаль ні до ся г н ен ня уч нів

1. Ство рен ня пре зен та цій у Microsoft PowerPoint (12 год)
По нят тя пре зен та ції та комп’ютерної пре зен та ції, їх при зна-
чен ня. По нят тя про слай до ві та по то ко ві пре зен та ції. Ог ляд 
про грам них і тех ніч них за со бів ство рен ня й де мон ст ра ції 
пре зен та цій. Ство рен ня пре зен та ції за до по мо гою май ст ра 
ав то вмі сту та шаб ло нів оформ лен ня, ство рен ня пус тої пре-
зен та ції, а та кож од ні єї пре зен та ції на ба зі ін шої. Від крит тя 
пре зен та ції та збе ре жен ня її в різ них фор ма тах.
Ви ко ри стан ня гра фіч но го ре дак то ра, вбу до ва но го в се ре до ви-
ще роз роб ки пре зен та цій. Крес лен ня гра фіч них об’єктів. Їх 
зафарбовування, вста нов лен ня па ра мет рів за лив ки. Створення 
малюнків із кривих і ламаних. Ба га то ша ро ві зоб  ра жен ня, ке-
ру ван ня роз мі щен ням об’єктів за ша ра ми, їх ви рівнювання 
й групування. Додавання тексту до графічних зображень та 
його форматування. Прин ци пи сти льо во го оформ лен ня пре-
зен та цій. Ос нов ні прин ци пи ди зай ну слай дів. До да ван ня ані-
ма цій них ефек тів до об’єктів слай да. Рух об’єктів за за да ни ми 
тра єк то рія ми. Ані ма цій ні ефек ти змі нен ня слай дів. 
Ви ко ри стан ня гі пер по си лань і кно пок дії. Де мон ст ра ція пре-
зен та ції у різ них про грам них се ре до ви щах. Ке ру ван ня по ка-
зом пре зен та ції, на строю ван ня йо го ча со вих па ра мет рів.

Прак тич на ро бо та № 1. Ство рен ня пре зен та ції за до по мо-
гою май ст ра ав то вмі сту.

Учень
по яс нює по нят тя та при зна чен ня комп’ютерних пре зен та цій;
по рів нює вла сти во сті слай до вих та по то ко вих пре зен та цій;
опи сує при зна чен ня й мож ли во сті тех ніч них за со бів, при-
зна че них для по ка зу пре зен та цій (про ек то рів, ін те рак тив-
них до шок);
опи сує при зна чен ня й мож ли во сті про грам них за со бів, 
при зна че них для ство рен ня пре зен та цій; 
ство рює пре зен та ції за до по мо гою май ст ра, з шаб ло ну, на 
ос но ві ін шої пре зен та ції та з пус тих слай дів;
роз роб ляє струк ту ру пре зен та ції;
до би рає сти льо ве оформ лен ня пре зен та ції та ди зайн слай дів;
до дає до слай дів текст і зоб ра жен ня та на стро ює їх па ра-
мет ри;
опи сує спо сіб за сто су ван ня ефек тів ані ма ції до про це су 
змі нен ня слай дів та об’єктів на слай дах;
до дає до об’єктів на слай дах ані ма цій ні ефек ти, здатен ке-
ру ва ти ру хом об’єктів на слай дах;
на стро ює ані ма цій ні ефек ти змі нен ня слай дів;
до дає до пре зен та ції гі пер по си лан ня та кноп ки дій й ви ко-
ри сто ву є їх для ке ру ван ня по ка зом пре зен та ції;
на стро ює ча со ві па ра мет ри по ка зу пре зен та ції;

–
–
–

–

–

–
–
–

–

–

–
–
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Прак тич на ро бо та № 2. Ро бо та зі слай да ми пре зен та ції.
Прак тич на ро бо та № 3. Ство рен ня гра фіч них об’єктів у пре-
зен та ції.
Прак тич на ро бо та № 4. Ані ма ція в слай до вих пре зен та ці ях.
Прак тич на ро бо та № 5. Друк і пуб лі ка ція пре зен та цій.

збе рі гає пре зен та цію в різ них фор ма тах і від тво рює її як 
у се ре до ви щі про гра ми роз роб ки пре зен та цій, так і за до-
по мо гою ін ших за со бів;
опи сує спо со би по ка зу пре зен та цій у різ них про грам них 
се ре до ви щах.

–

–

2. Муль ти ме дій ні пре зен та ції в се ре до ви щі Microsoft 
Producer (2 год)
Дже ре ла муль ти ме дій ної ін фор ма ції й тех но ло гії Microsoft, 
при зна че ні для її об роб ки.
Ог ляд се ре до ви ща й об’єкти Microsoft Producer.
Роз роб лен ня пла ну пре зен та ції Microsoft Producer.
За хо п лен ня й ім пор ту ван ня ау діо та ві део, ство рен ня клі пів.
На строю ван ня ча со вих па ра мет рів пре зен та ції, син хро ні за-
ція ау діо- та ві део ря ду.
До да ван ня ві део ефек тів та пе ре хо дів.
За сто су ван ня шаб ло нів пре зен та ції.

Прак тич на ро бо та № 6. Ство рен ня муль ти ме дій них пре зен-
та цій.

Учень
опи сує тех но ло гії Microsoft, при зна че ні для об роб ки муль-
ти ме дій ної ін фор ма ції; ме то ди ім пор ту ау діо- та ві део ін-
фор ма ції у пре зен та ції Microsoft Producer;
по яс нює прин ци пи на строю ван ня муль ти ме дій них пре зен-
та цій у ча сі;
по рів нює фор ма ти ау діо- та ві део фай лів й ре жи ми ві доб-
ра жен ня ві део ря ду;
на во дить при кла ди дже рел муль ти ме дій ної ін фор ма ції; 
ефек тів, що за сто со ву ю ть ся до фраг мен тів пре зен та ції та 
пе ре хо дів між фраг мен та ми;
роз роб ляє план муль ти ме дій ної пре зен та ції;
ство рює про ек ти у се ре до ви щі Microsoft Producer за до по-
мо гою май ст ра пре зен та цій, а та кож по рож ні про ек ти;
ім пор тує у пре зен та цію MS Producer ау діо- та ві део фай-
ли, зоб ра жен ня, слай ди з пре зен та цій PowerPoint та із 
зов ніш ніх дже рел;
ство рює клі пи;
син хро ні зує ві део ряд з ау діо ря дом;
за сто со вує ві део ефек ти до фраг мен тів пре зен та цій та пе-
ре хо ди між ни ми; 
ство рює зміст пре зен та ції; 
вміє пуб лі ку ва ти презентацію як веб-ре сурс.

–

–

–

–

–
–

–

–
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3. Роз роб ка Flash-пре зен та цій (15 год)
Се ре до ви ще Flash, ос нов ні по нят тя: ро бо че по ле, ча со ва шка-
ла, кад ри та клю чо ві кад ри, рів ні; по нят тя сим во лу та ек зем п-
ля ру сим во лу, біб ліо те ка, па нель вла сти во стей, па нель дій.
Ство рен ня пер шої пре зен та ції за со ба ми Flash, ство рен ня Flash- 
до ку мен ту та на лаш ту ван ня йо го вла сти во стей, до даван ня 
муль ти ме дій но го вмі сту, пуб лі ка ція пре зен та ції та її пе ре гляд.
Ство рен ня вмі сту пре зен та ції, ство рен ня гра фіч них об’єктів, 
ім пор ту ван ня об’єктів, гру пу ван ня, ви рів ню ван ня та транс-
фор му ван ня об’єктів, ро бо та з тек стом.
Ство рен ня ані ма ції, по кад ро ва ані ма ція, ство рен ня ані ма ції 
з ав то ма тич ним за пов нен ням про між них кад рів, рух об’єктів, 
ство рен ня ані ма цій них ефек тів шля хом змі ни вла сти во стей 
об’єктів, рух за кри ви ми. 
Ін ші ви ди ані ма ції, ефек ти ча со вої шка ли, мор фінг, ви ко ри-
стан ня ма сок.
До даван ня ін те рак тив но сті до пре зен та ції, по нят тя ін те рак-
тив но сті, кноп ки, функ ції мо ви ActionScript, які до зво ля ють 
вне сти еле мен ти ін те рак тив но сті в пре зен та цію.
Ви ко ри стан ня зву ку в пре зен та ці ях, ро бо та зі зву ком в се ре-
до ви щі Flash, син хро ні за ція зву ку з ані ма ці єю, ке ру ван ня 
зву ком.

Прак тич на ро бо та № 7. Ство рен ня, пуб лі ка ція й пе ре гляд 
най про сті шої пре зен та ції.
Прак тич на ро бо та № 8. Ви ко ри стан ня сим во лів у пре зен-
та ці ях.

Учень
опи сує по нят тя ро бо чо го по ля, ча со вої шка ли, кад ру та 
клю чо во го кад ру, рів ня, сим во лу та ек зем п ля ра сим во лу;
по яс нює при зна чен ня біб ліо те ки, па не лі вла сти во стей та 
па не лі дій;
опи сує мож ли ві ва рі ан ти пуб лі ка ції пре зен та ції;
по яс нює по нят тя ані ма ції та ос нов ні ме то ди ство рен ня 
ані  ма ції за со ба ми Flash; по нят тя ін те рак тив но сті, ос нов ні 
функ ції мо ви ActionScript для за без пе чен ня ін те рак тив-
но сті;
опи сує ме тод ство рен ня по кад ро вої ані ма ції; ме тод ство-
рен ня ані ма ції з ав то ма тич ним за пов нен ням про між них 
кад рів з ви ко ри стан ням тех но ло гії Motion Tweening; 
ме тод ство рен ня ані ма ції з ав то ма тич ним за пов нен ням 
про між них кад рів з ви ко ри стан ням тех но ло гії Shape 
Tweening; ме тод син хро ні за ції зву ку з ані ма ці єю;
ство рює Flash-до ку мент та на стро ює йо го вла сти во сті;
ство рює ста тич ні об’єкти, ви ко ри сто вує біб ліо те ку, ім пор-
тує зов ніш ні об’єкти;
пуб лі кує пре зен та цію та на стро ює па ра мет ри пуб лі ка ції;
ство рює по кад ро ву ані ма цію;
ство рює ані ма цію з ав то ма тич ним за пов нен ням про між-
них кад рів;
ані мує кри во лі ній ний рух об’єктів;
ви ко ри сто вує мас ки;

–

–

–
–

–

–
–
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Прак тич на ро бо та № 9. Ство рен ня й ім пор ту ван ня гра фіч-
них об’єктів.
Прак тич на ро бо та № 10. Ін те рак тив ність у Flash-пре зен та-
ці ях.
Прак тич на ро бо та № 11. Ос нов ні ти пи ані ма ції у пре зен та-
ці ях Flash.
Прак тич на ро бо та № 12. Ви ко ри стан ня до дат ко вих ані ма-
цій них ефек тів.
Прак тич на ро бо та № 13. Оз ву чен ня пре зен та цій.

ви ко ри сто вує вбу до ва ні ефек ти ча со вої шка ли;
до дає ін те рак тив ність в пре зен та цію шля хом ство рен ня 
кно пок;
ім пор тує звук та до дає йо го до пре зен та ції;
син хро ні зує звук з ані ма ці єю;
ви ко ри сто вує ос нов ні функ ції мо ви ActionScript для за без-
пе чен ня ін те рак тив но сті та для ке ру ван ня зву ком.

–
–

–
–
–

4. Оформ лен ня й по каз пре зен та цій (2 год)
Прин ци пи сти льо во го оформ лен ня пре зен та цій.
Ог ляд про грам них і тех ніч них за со бів, при зна че них для ство-
рен ня та по ка зу пре зен та цій.
Пла ну ван ня та еле мен ти ди зай ну пре зен та цій. Прин ци пи 
струк ту ру ван ня ін фор ма ції та її роз мі щен ня на слай дах.
Мис тецтво пуб ліч но го ви сту пу. Ос нов ні пра ви ла, яких має 
дот ри му ва ти ся до по ві дач.

Учень
пояснює правила вибору стильового оформлення слайдів 
презентації;
пояснює принципи дизайну слайдів презентації;
синтезує усну доповідь і матеріал комп’ютерної 
презентації;
послідовно, чітко й стисло викладає матеріал, 
дотримуючись встановлених часових термінів, тримаючи 
увагу аудиторії та зосереджуючи її на найважливіших 
інформаційних повідомленнях;
за сто со вує різ ні спо со би по ка зу PowerPoint- та Flash-пре-
зен та цій;
ке рує по ка зом пре зен та цій за до по мо гою ін те рак тив них 
еле мен тів, та ких як кноп ки, ме ню то що;
ви ко ри сто вує за со би ви ді лен ня ін фор ма ції під час по ка зу 
пре зен та цій;
ви ко ри сто вує на яв ну в кла сі муль ти ме дій ну апа ра ту ру, та-
ку як про ек тор або ін те рак тив на дош ка.

–

–
–

–

–

–

–

–

5. Захист і обговорення курсових проектів (2 год)
Показ учнями створених ними презентацій однокласникам, 
загальне обговорення і аналіз проектів.
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