
ВАРІАНТ 1. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  

 
«Первісна культура» 

 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- стоянки первісної культури; 
- розвиток матеріальної культури (знаряддя праці, житло, одяг, посуд, 

транспорт) 
- розвиток духовної культури: мова, печерне мистецтво, міфологія, 

спілкування; 
- виникнення первісних форм релігії (фетишизм, тотемізм, анімізм, магія, табу). 

Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Контрастный,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  
 



ВАРІАНТ 2. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

 «Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  

 
«Культура Стародавнього Єгипту» 

 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- піраміди, сфінкси, палаци фараонів, сонячні храми, статуарні зображення – 
бюст Нефертіті та ін. 

- святилища, зображення богів тощо. 
 

Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Профиль,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  
 



ВАРІАНТ 3. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

 «Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Антична культура» 
 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- архітектура Стародавньої Греції – храми тощо; 
- скульптура Стародавньої Греції (скульптори Фідій, Мірон, Поліктет, їх статуї 

тощо); 
- архітектура Стародавнього Риму (Колізей, Вівтар миру, терми (бані), 

тріумфальні арки), 
- портрети імператорів 

 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Край,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  



ВАРІАНТ 4. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

 «Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Культура західної Європи епохи середньовіччя» 
 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- романський стиль (церкви, монастирі, феодальні замки), 
- готичний стиль (собори, ратуші, скульптура, вітражі тощо). 

 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Палитра,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  



ВАРІАНТ 5. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Культура Візантії» 
 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- іконопис, 
- мозаїки, 
- фрески 
- найдені міста Помпея, Стабія 

 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Скругленный,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  



ВАРІАНТ 6. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему: 
 

«Культура Відродження» 
 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- роботи Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті 
- Мікеланджело, Донателло 
- Паоло Веронезе 
- Тінторетто 
- Пітер Рубенс 
- Рембрандт 
- Альбрехт Дюкер 
- Архітектура Брунелескі, Браманте, Леско 

 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Шары,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  



ВАРІАНТ 7. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Культура Нового часу» 
 
 У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- стиль барокко (живопис Ван Дейк, Рубенс, Веласкес, скульптура Д.Берніні, 
архітектор Растреллі) 

- стиль рококо (живопис Ватто Буше) 
- стиль класицизм (живопис Луї Давид «Клятва Горації», «Смерть Марата», 

Жан Антуан Гуден «Статуя сидячого Вольтера», Нікола Пуссен) 
- живописці В.Баженов, М.Козаков, Д.Левицький, В.Боровиковський, 

М.Козловський – скульптор  
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Слои,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  



ВАРІАНТ 8. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему: 
 

«Відродження у Венеції» 
 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- Тіціан та ін. 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Клен,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 2 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  
 



ВАРІАНТ 9. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Культура модернізму» 
 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- імпресіонізм (Клод Моне, Ренуар, Едгар Дега) 
- пост імпресіонізм (Поль Гоген, Ван Гог) 
- кубізм (Пабло Пікассо) 
- абстракціонізм (Казимир Малевич «Чорний квадрат», Василь Кандинський) 
- сюрреалізм (Сальвадор Далі) 
- скульптор Сезар 

 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Каскад,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  



ВАРІАНТ 10. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Моя Полтава» 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Пастель,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  



ВАРІАНТ 11. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Стародавній Рим» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Студия,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  
 



ВАРІАНТ 12. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Стародавній Китай» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 
 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Слои,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  
 



ВАРІАНТ 13. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Стародавня Індія» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 
 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Идея,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  
 



ВАРІАНТ 14. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 
Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Цивілізація майя» 
 
У рамках теми на слайдах розмістити наступну інформацію: 

- міста 
- правителі 
- релігія 
- міфологія 
- писемність, календар 

 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 
 

Використати наступні можливості MS PowerPoint:  
- шаблон оформлення – Контрастный,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 
 



ВАРІАНТ 15. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Культура Японії» 
 

Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Слои,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 
 



ВАРІАНТ 16. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Стародавній Вавілон» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Трава,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  
 



ВАРІАНТ 17. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Українська кухня» 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Слои,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  



ВАРІАНТ 18. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Чайна церемонія» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Эхо,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи.  
 



ВАРІАНТ 19. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Італійська кухня» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Разрез,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 
 



ВАРІАНТ 20. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Історія західноєвропейського костюму» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Капсулы,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 
 



ВАРІАНТ 21. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Історія українського костюму» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Квадрант,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 
 



ВАРІАНТ 22. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Великі географічні відкриття» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Уровень,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 4 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 
 



ВАРІАНТ 23. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Історія спецій» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Пиксел,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 3 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 
 
 



ВАРІАНТ 24. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Історія кави» 
 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Водяные знаки,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 3 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 
 



ВАРІАНТ 25. 
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

«Створення електронної презентації у Microsoft Power Point за визначеною 
темою» 

Мета: набуття практичних навичок розробки власного проекту презентації засобами 
Microsoft Power Point. 

ЗАВДАННЯ 
 

- Створити презентацію з 7-10 слайдів на тему:  
 

«Моя Україна» 
 
Матеріали для розміщення на слайдах (малюнки, тексти), відшукати в Інтернеті. 
На титульному листі презентації написати тему, розташувати малюнки, додати 
«анімашки».  
 

 

 
 

 
Використати наступні можливості MS PowerPoint:  

- шаблон оформлення – Студия,  
- анімація для рисунків – Выцветание, для тексту – Ромб, для заголовків – 
Цветная пишущая машинка, 

- зміна слайдів – Часовая стрілка, 3 сектора, швидкість – Медленно, 
автоматичне переключення слайдів через 6 с,  

- налаштувати перегляд презентації – автоматический (полный экран), 
- додати звукове оформлення презентації. 

 
До малюнків обов’язково робити підписи. 


