
                      Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту 

 

 

 

 

 

ОБЛАСНА ВИСТАВКА-ОГЛЯД 

 

 

 

Інструкційно-технологічні картки  

для проведення  

лабораторно – практичних робіт  
за темою  

«Комп’ютерні презентації та публікації» 
з предмета «Інформатика» 

 

 

 

 

 

 

 Підготував: 

 викладач інформатики 

 А.В.Фатєєв 

 

Люботин - 2015



Вступ 

Сучасний світ – це світ науково-технічного прогресу, який вимагає у сучасної 

молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою, володіти певними знаннями 

новітніх інформаційних технологій і застосувати їх у різних сферах життєдіяльності. 

Впровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку 

особистості, активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів.  

В даний час йде становлення нової системи освіти,орієнтованої на входження у 

світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими 

змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов’язаними з 

внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні відповідати сучасним 

технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню учня в інформаційне 

суспільство. 

Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «доважком» в навчанні, а 

невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, який значно підвищує його 

ефективність. Для ефективного проведення уроку суттєвим є використання 

інструкційно-технологічних карток, тому що учні самостійно без додаткової допомоги 

вчителя виконують завдання, що сприяє: 

 закріпленню вміння та навичок учнів щодо створення презентацій, 

встановлення анімаційних ефектів, монтування кліпів; 

 розвитку логічного мислення та естетичного смаку при створенні та 

оформленні презентації; 

 вихованню сучасної людини, що володіє інформаційною культурою. 

За допомогою інструкційних карток кожен може виконати завдання, залежно від 

рівня,та визначити для себе оцінку за кожний виконаний етап роботи. 



Характеристика й навчально-виховна задача теми уроку 

Урок – лабораторно–практична робота «Розробка слайдової презентації» входить 

до складу теми: «Комп’ютерні презентації та публікації». Матеріали уроку дають 

змогу організувати самостійну навчально-пізнавальну діяльність учнів та розвиток їх 

творчих здібностей. В наш час велика увага приділяється візуальним засобам 

відтворення інформації. Навички та знання отримані при вивченні цієї теми стануть в 

нагоді у подальшому навчанні з загальноосвітніх дисциплін та у роботі на 

виробництві. Сучасна людина повинна вільно володіти питаннями інформаційної 

компетентності та навичками роботи з обчислювальною технікою. 

Лабораторно-практична робота «Розробка слайдової презентації» дає змогу 

прослідкувати рівень засвоєння матеріалу, систематизувати знання з теми 

«Комп’ютерні презентації» спираючись на самостійну роботу учнів.  

Урок передбачає вирішення таких задач: 

 сприяти оволодінню учнями комп’ютерною програмою Microsoft office 

PowerPoint; 

 забезпечити практичну підготовку учнів з створення презентацій; 

 ввести поняття про засоби, що можуть впливати на дизайн презентацій; 

 розкрити суспільні цілі, при досягненні яких можна використовувати 

презентації; 

 розвивати самостійну діяльність учнів, формувати інтелектуальні й 

організаційно-пізнавальні вміння. 

Головною метою такого уроку є розвиток творчої особистості учнів, яка має 

міцні знання, уміє самостійно ними оволодівати та застосовувати в життєвій ситуації, 

а саме: 

 сприяти закріпленню вмінь та навичок учнів щодо створення презентацій; 

 сприяти розвитку логічного мислення та естетичного смаку при створенні 

та оформленні презентації; 

 сприяти вихованню сучасної людини, що володіє інформаційною 

культурою. 

Виходячи з мети і задач уроку використовую такі методи навчання: бесіда, 

створення проблемної ситуації, інтерактивні технології, виконання алгоритму 

дій, інструктування, диференційний підхід та інші прийоми. 



Методичні рекомендації щодо проведення уроку 

Особливу увагу на уроці приділяю особистісно-зорієнтованому навчанні. Воно 

відрізняється від інших педагогічних систем тим, що жодна з них не ставила за мету 

зробити учня суб’єктом навчальної діяльності, забезпечити можливість навчання, 

створивши умови для його самовизначення і самореалізації. Отже обираючи 

особистісно-зорієнтоване навчання, викладач повинен пам’ятати, що стиль 

спілкування на уроці, стосунки викладач-учень мають ґрунтуватися на педагогіці 

співробітництва. Урок слід будувати на діяльнісній основі: учень активно працює сам 

на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх 

Готуючись до уроку викладачу потрібно враховувати різний рівень володіння 

практичними навичками роботи з комп’ютером та з метою організації самостійної 

роботи учнів обираю наступні методи проведення лабораторно-практичної роботи: 

Словесні: бесіда, виконання інтерактивних вправ 

Наочні: демонстрація зразків презентацій, пам’ятка з охорони праці, 

інструкційно-технологічні картки, листки самооцінки 

Практичні: виконання лабораторно-практичної роботи. 

Демонстрація презентації-зразка (ДОДАТОК 1) дає змогу визначити технічні 

засоби, що необхідно застосовувати при створенні подібних презентацій. 

Мотивація дає змогу сформулювати мету і завдання уроку через формулювання 

очікуваних результатів 

Інструкційно-технологічні картки дозволяють передати інформацію про те, що і 

як повинен робити учень, виконуючи лабораторно-практичну роботу.  

Невід’ємна частина лабораторно-практичної роботи – інструктаж з техніки 

безпеки. На робочих містах знаходиться пам’ятки з охорони праці (ДОДАТОК 2). 

Разом з учнями оговорюються основні вимоги з охорони праці при роботі в 

комп’ютерному класі. 

Починають учні свою роботу із визначенням рівня складності лабораторної. Для 

цього вони повинні дати відповіді на поставлені їм питання за схемою (ДОДАТОК 3). 

Виконуючи даний алгоритм, кожен учень вийде на рівень засвоєних ним знань на 

попередніх уроках. 

Для початку кожен із групи повинен скласти сценарій презентації, після чого 

отримати інструкційно-технологічну картку певного рівня (початкового, середнього, 



достатнього чи високого). За допомогою цих карток учень може виконати завдання, та 

визначити для себе оцінку за кожний етап роботи. 

Діяльність учнів на уроці обов’язково оцінюється. Учні рахують бали за 

виконану роботу на Листі самооцінки (ДОДАТОК 4). Таким чином оцінка складається 

з урахуванням усних відповідей на уроці, самооцінки учня та оцінки викладача. 

Для підведення підсумку уроку доцільно виконати фронтальне опитування. По 

черзі викладач називає навички, які відпрацьовувались на уроці, учні повинні 

відповісти, чи дійсно вони вміють це робити. Виконання цієї вправи дає змогу 

повторити всі дії виконання на уроці. 

Домашнє завдання після виконання лабораторно-практичної роботи – це аналіз 

результатів та повторення послідовності дій. Воно включає в себе заповнення картки-

аналізу (ДОДАТОК 5) 

 



Урок № 16 

Дата: _______ 

 

Тема уроку:     Практична робота: «Розробка слайдової презентації» 

 

Кількість годин:  1 година 

 

Мета уроку: 

- Навчити учнів створювати презентації в програмі Microsoft office PowerPoint  

Сформувати вміння і навички створення презентацій .  

- Розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, пам'ять, 

зосередженість, увагу, навички колективної творчості та комунікативні здібності 

учнів. 

- Виховувати цілеспрямованість в досягненні поставленої мети та 

відповідальне відношення до праці. 

 

Тип уроку: урок засвоєння знань, вмінь, навичок 

 

Методи проведення: 

- словесний: розповідь з елементами бесіди, виконання інтерактивних вправ 

- наочний: демонстрація зразків презентацій, пам’ятка з охорони праці, 

інструкційно-технологічні картки, листки самооцінки 

- практичний: виконання лабораторно-практичної роботи 

 

Форма роботи: індивідуальна, диференційовано-групова 

 

Обладнання: комп’ютер, ОС Windows, програма Microsoft office PowerPoint,  картки-

пам’ятки «Правила поведінки в комп’ютерному класі», демонстрація зразків 

презентацій, інструкційно-технологічні картки, листки самооцінки, картки - аналізу 

 

Міжпредметні зв’язки: 

Предмет «Охорона праці», тема «Основи безпеки праці під час експлуатації 

персональних комп’ютерів» 



Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми уроку 

ІІІ. Перевірка домашнього завдання 

(складання ребусу на тему «Комп’ютерні презентації») 

ІV. Мотивація теми уроку 

V. Актуалізація опорних знань учнів 

Виконання вправи за допомогою метода «ПРЕС» 

Питання: 

Для чого нам потрібні «презентації»? Обґрунтуйте відповідь, використовуючи 

попередньо набуті знання з інформатики 

Очікуваний результат: 

ПОЗИЦІЯ 

«Я вважаю, що…» (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору) 

ОБГРУНТУВАННЯ 

«Оскільки…, тому що,…» (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому 

ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції) 

ПРИКЛАД 

«Наприклад…» (наведіть факти додаткових аргументів на підтримку своєї позиції) 

ВИСНОВКИ 

«Таким чином…» (узагальніть, сформулюйте свої висновки, тобто, це заклик прийняти 

вашу позицію) 

VІ. Виконання лабораторно-практичної роботи 

1. Інструктаж з техніки безпеки 

2. Визначенням рівня складності лабораторно-практичної роботи 

3. Складання сценарію презентації 

4. Підготовка робочого місця 

5. Створення презентації «Вибір професії – важливий крок у житті» за допомогою 

інструкційно-технологічних карток 

6. Демонстрація презентації 

7. Заповнення листа самооцінки 

VІI. Підсумок уроку та рефлексія 

Підведення підсумку уроку виконується за допомогою фронтального опитування, 

після чого учні відповідають на питання: 

Сьогодні я 

 дізнався - … 

 навчився - … 

 зрозумів - … 

 

VІІI. Домашнє завдання 



Лабораторно-практична робота 

«Розробка слайдової презентації» 

 

ЗАВДАННЯ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкційно-технологічна картка 

до теми: 

«Розробка слайдової презентації» 

(початковий рівень) 

Порядок виконання 

роботи. 

Вказівки по виконанню роботи бал 

 Підготовка робочого 

місця. 

 

Візуальна перевірка робочого місця. 

Ввімкнення комп’ютера. Кнопка «Power» 

 

Завантажити програму  

PowerPoint. 

ПУСК- Все программы- MicrosoftOffice - PowerPoint.  

Створіть презентацію 

вручну (пусту 

презентацію) 

 

Додайте до презентації 

необхідну кількість слайдів. 

(не менше 3 слайдів)* 

Команди: Вставка – Создать 

слайд  

Контекстне меню - Создать 

слайд 

1 

Введіть заголовки 

слайдів та текст 

Активізуйте рядки, виділені розміткою та введіть 

відповідний текст 

(Заголовок презентації «Вибір професії – важливий 

крок у житті») 

1 

Розмістіть на слайдах 

малюнок за змістом 

Команда:  

меню Вставка - Рисунок – Из файла … У вікні Вставка 

рисунка відкрити папку «Професії» 

( С:\ ….\ Рабочий стол \ Професії) 

1 

Очікуваний результат  

 

  

Оцінювання роботи Оцініть свій рівень виконання роботи. 

Максимальна кількість балів - 3 бали 

 

Збережіть створену презентацію у папці Мои документы, група  «Прізвище, 

ім’я.ppt» 

*Ваша презентація повинна містити інформацію про професії та малюнки до 

відповідної теми 



Інструкційно-технологічна картка 

до теми: 

«Розробка слайдової презентації» 

(середній рівень) 

Порядок виконання 

роботи. 

Вказівки по виконанню роботи бал 

 Підготовка робочого 

місця. 

 Візуальна перевірка робочого місця. 

Ввімкнення комп’ютера. Кнопка «Power» 

 

Завантажити програму  

PowerPoint. 

ПУСК- Все программы – Microsoft Office - PowerPoint.  

Створіть презентацію 

вручну (пусту 

презентацію) 

 

Додайте до презентації 

необхідну кількість слайдів. 

(не менше 4 слайдів)* 

Команди: Вставка – Создать 

слайд  

Контекстне меню - Создать 

слайд 

1 

Оберіть дизайн 

презентації 

Команда: меню Формат – Оформление слайда 

Контекстне меню - Оформление слайда 

1 

Введіть заголовки 

слайдів та текст 

Активізуйте рядки, виділені розміткою та введіть 

відповідний текст 

(Заголовок презентації «Вибір професії – важливий 

крок у житті») 

2 

Розмістіть на слайдах 

малюнок за змістом 

Команда: меню Вставка - Рисунок – Из файла … У 

вікні Вставка рисунка відкрити папку «Професії» 

( С:\ ….\ Рабочий стол \ Професії) 

2 

Виконайте 

демонстрацію 

презентації 

Виконайте команду меню Показ 

слайдов – Начать показ або натисніть 

F5. 

Можна скористатися 

кнопкою Показ слайдов 

 

Очікуваний результат  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Оцінювання роботи Максимальна кількість балів - 6 балів  

Збережіть створену презентацію у папці Мои документы, група «Прізвище, 

ім’я.ppt» 

*Ваша презентація повинна містити інформацію про професії та малюнки до 

відповідної теми



Інструкційно-технологічна картка 

до теми: 

«Розробка слайдової презентації» 

(достатній рівень) 

 

Порядок виконання 

роботи. 

Вказівки по виконанню роботи бал 

 Підготовка робочого 

місця. 

 

 Візуальна перевірка робочого місця. 

Ввімкнення комп’ютера. Кнопка «Power» 

 

Завантажити програму  

PowerPoint. 

ПУСК- Все программы – Microsoft Office - PowerPoint.  

Створіть презентацію 

вручну (пусту 

презентацію) 

Зробіть структуру 

презентації та 

скомпонуйте елементи 

презентації 

Додайте до презентації 

необхідну кількість слайдів. 

(не менше 7 слайдів)* 

Команди: Вставка – Создать 

слайд  

Контекстне меню - Создать 

слайд 

1 

Оберіть дизайн 

презентації 

Команда: меню Формат – Оформление слайда 

Контекстне меню - Оформление слайда 

 

1 

Введіть заголовки 

слайдів та текст 

Активізуйте рядки, виділені розміткою та введіть 

відповідний текст 

(Заголовок презентації «Вибір професії – важливий 

крок у житті») 

 

  

2 

Розмістіть на слайдах 

малюнки за змістом 

Команда:  

меню Вставка - Рисунок – Из файла … У вікні Вставка 

рисунка відкрити папку «Професії» 

( С:\ ….\ Рабочий стол \ Професії) 

 

2 

Додайте до презентації 

звук 

Виконайте команду: меню Вставка – Фильмы и Звук – 

Звук из файла  У вікні Вставка звука відкрити папку 

«Професії» 

( С:\ ….\ Рабочий стол \ Професії) 

На запит «Воспроизводить звук при показе слайдов» 

виберіть «Автоматически» 

 

 

 

2 

Виконайте 

налаштування часу 

В  меню Показ слайдів виконайте команду Настройка 

времени. 

За допомогою шкали часу  відзначте 

оптимальний час відтворення кожного слайду. 

Збережіть визначений результат. 

 

 

1 



Виконайте 

демонстрацію 

презентації 

Виконайте команду меню Показ 

слайдов – Начать показ або натисніть 

F5. 

Можна скористатися 

кнопкою Показ слайдов 

 

Очікуваний результат  

 

 

 

 

 

  

 

 

Оцінювання роботи Оцініть свій рівень виконання роботи. 

Максимальна кількість балів - 9 балів 

 

Збережіть створену презентацію у папці Мои документы, група «Прізвище, 

ім’я.ppt» 

 

*Ваша презентація повинна містити інформацію про професії та малюнки до 

відповідної теми 



Інструкційно-технологічна картка 

до теми: 

«Розробка слайдової презентації» 

(високий рівень) 

 

Порядок виконання 

роботи. 

Вказівки по виконанню роботи бал 

 Підготовка робочого 

місця. 

 

 Візуальна перевірка робочого місця. 

Ввімкнення комп’ютера. Кнопка «Power» 

 

Завантажити програму  

PowerPoint. 

ПУСК- Все программы – Microsoft Office - PowerPoint.  

Створіть презентацію 

вручну (пусту 

презентацію) 

Зробіть структуру 

презентації та 

скомпонуйте елементи 

презентації 

Додайте до презентації 

необхідну кількість слайдів. 

(не менше 10 слайдів)* 

Команда: Вставка – Создать 

слайд  

Контекстне меню - Создать 

слайд 

1 

Оберіть дизайн 

презентації 

Команда: меню Формат – Оформление слайда 

Контекстне меню - Оформление слайда 

1 

Введіть заголовки 

слайдів та текст 

Активізуйте рядки, виділені розміткою та введіть 

відповідний текст 

(Заголовок презентації «Вибір професії – важливий 

крок у житті») 

2 

Розмістіть на слайдах 

малюнки за змістом, 

виконайте їх 

форматування 

Команда:  

меню Вставка - Рисунок – Из файла … У вікні Вставка 

рисунка відкрити папку «Професії» 

( С:\ ….\ Рабочий стол \ Професії) 

1 

Додайте до презентації 

звук 

Виконайте команду: меню Вставка – Фильмы и Звук – 

Звук из файла  У вікні Вставка звука відкрити папку 

«Професії» 

( С:\ ….\ Рабочий стол \ Професії) 

На запит «Воспроизводить звук при показе слайдов» 

виберіть «Автоматически» 

2 

Виконайте 

налаштування звуку 

Ім’я звукового файлу з’явиться у вікні Настройка 

анимации. Виділіть ім’я звукового файлу та за 

допомогою стрілок перемістіть його у верхню 

позицію. Відкрийте контекстне меню на позначці 

звукового файлу, оберіть у ньому – Параметри 

ефектів. Відкриється вікно Воспроизвести звук. 

На вкладці Эффект оберіть: 

Начало воспроизведения  - С начала 

Закончить  - После № слайда. 

На вкладці Время 

2 



Начало:  С предыдущим 

На вкладці Параметры звука 

Встановіть прапорець  у 

рядку скрывать значок 

звука вовремяпоказа 

Налаштуйте 

автоматичний показ 

слайдів 

В  меню Показ слайдів виконайте команду Настройка 

презентації 

У відкрившомуся діалозі встановіть опції: 

Показ слайдов – автоматический (полный экран)  

Слайды – все 

Смена слайдов по времени 

2 

Виконайте 

налаштування часу 

В  меню Показ слайдів виконайте команду Настройка 

времени. 

За допомогою шкали часу  відзначте 

оптимальний час відтворення кожного слайду. 

Збережіть визначений результат. 

1 

Виконайте 

демонстрацію 

презентації 

Виконайте команду меню Показ 

слайдов – Начать показ або натисніть 

F5. 

Можна скористатися 

кнопкою Показ слайдов 

 

Очікуваний результат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання роботи Оцініть свій рівень виконання роботи. 

Максимальна кількість балів - 12 балів 

 

Збережіть створену презентацію у папці Мои документы, група «Прізвище, 

ім’я.ppt» 

*Ваша презентація повинна містити інформацію про професії та малюнки до 

відповідної теми 



ДОДАТОК 1  

Зразок презентації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КАБІНЕТІ 

 

1. У кабінеті встановлена обчислювальна техніка, яка потребує дотримання 

правил техніки безпеки, а також обережного і акуратного ставлення до неї. 

Неправильна поведінка у кабінеті може привести до ураження електричним 

струмом, викликати загорання апаратури. 

СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- чіпати роз’єми з’єднувальних кабелів, торкатися до проводів живлення та 

пристроїв заземлення; 

- доторкатися до матриці монітору; 

- вмикати та вимикати апаратуру без вказівки викладача; 

- класти диски, книги, зошити на апаратуру; 

- користуватися власними носіями інформації без дозволу викладача; 

- працювати у вологому одязі та вологими руками; 

- заходити до кабінету у верхньому одязі. 

2. При появі запаху горілого припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте 

про це викладача. 

3. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ: 

- переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень робочого місця; 

-  сядьте так, щоб дивитись в центр екрана та користуватись комп’ютером  і 

сприймати інформацію, що передається на екран, не нахиляючись. 

Розмістіть на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не заважали 

працювати на комп’ютері.  

4. ПОЧИНАТИ РОБОТУ ТІЛЬКИ ЗА ВКАЗІВКОЮ ВИКЛАДАЧА 

5. ПІД ЧАС РОБОТИ: 

- суворо виконуйте вищезазначені правила; 

- слідкуйте за справністю техніки і негайно припиняйте роботу при появі 

незвичайного звуку чи самовільного відключення апаратури. НЕГАЙНО 

ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ ВИКЛАДАЧА; 

- НІКОЛИ НЕ НАМАГАЙТЕСЬ САМОСТІЙНО ЛІКВІДОВУВАТИ 

НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТІ КОМП’ЮТЕРІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНОГО 

ОБЛАДНАННЯ. 
 



ДОДАТОК 3 

 

Схема для визначення рівня складності лабораторної 

Дайте відповіді на питання «Чи можете ви…» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додавати та 

налаштовувати звук у 

презентації? 

 так ні 

середній 

рівень 

початковий 

рівень 

високий 

рівень 

достатній 

рівень 

ні ні так так 

виконати демонстрацію 

презентації? 

змінювати дизайн 

презентації? 

 

налаштовувати 

автоматичний показ 

слайдів? 

 

додавати та 

налаштовувати звук у 

презентації? 

 

вводити заголовки 

слайдів та текст? 

 

розміщувати на слайдах 

малюнки та виконувати 

їх форматування? 

 

так 

ні 

так так так 

ні ні 



 

 

ДОДАТОК 4 

 

Листок самооцінки 

(початковий рівень) 

Критерії оцінювання Зміст завдання Сума балів 

Створіть 

презентацію вручну  

Введіть заголовки 

слайдів та текст 

Розмістіть на 

слайдах малюнок 

за змістом 

Завдання виконане самостійно, без 

допомоги вчителя, в повному обсязі – 1 б 

    

Завдання виконане самостійно, але має 

незначні помилки - 0,7 б 

    

Завдання виконане самостійно, але не в 

повному обсязі - 0,5 б 

    

Завдання виконане, але з допомогою 

вчителя – 0,5 б 

    

Завдання виконане під керівництвом 

вчителя – 0,3 б 

    

Максимальна оцінка 3 бали  

 



Листок самооцінки 

(середній рівень) 

 

Критерії оцінювання 

Зміст завдання 

Сума балів 
Створіть 

презентацію 

вручну  

Оберіть 

дизайн 

презентації 

Введіть 

заголовки 

слайдів 

Введіть 

текст 

Розмістіть 

на слайдах 

малюнок 

Розмістіть 

на слайдах 

малюнок 

за змістом 

Завдання виконане 

самостійно, без 

допомоги вчителя, в 

повному обсязі – 1 б 

       

Завдання виконане 

самостійно, але має 

незначні помилки - 0,7б 

       

Завдання виконане 

самостійно, але не в 

повному обсязі - 0,5 б 

       

Завдання виконане, але 

з допомогою вчителя – 

0,5 б 

       

Завдання виконане під 

керівництвом вчителя – 

0,3 б 

       

Максимальна оцінка 6 балів  

 



Листок самооцінки 

(достатній рівень) 

 

Критерії 

оцінювання 

Зміст завдання 

Сума 

балів 

Створіть 

презента-

цію вручну  

Оберіть 

дизайн 

презентації 

Введіть 

заголовки 

слайдів 

Введіть 

текст 

Розмістіть 

на слайдах 

малюнок 

Розмістіть 

на слайдах 

малюнок 

за змістом 

Додайте 

звук 

Зробіть 

налашту-

вання 

звуку  

Завдання 

виконане 

самостійно, без 

допомоги вчителя, 

в повному обсязі – 

1 б 

         

Завдання 

виконане 

самостійно, але 

має незначні 

помилки - 0,7б 

         

Завдання 

виконане 

самостійно, але не 

в повному обсязі - 

0,5 б 

         

Завдання 

виконане, але з 

допомогою 

вчителя – 0,5 б 

         

Завдання 

виконане під 

керівництвом 

вчителя – 0,3 б 

         

Максимальна оцінка 9 балів  



Листок самооцінки 

(високий рівень) 

Критерії 

оцінювання 

Зміст завдання 

Сума 

балів 

Ство-

ріть 

презе-

нтацію  

Обе-

ріть 

дизайн 

презент

ації 

Введіть 

заголо-

вки 

слайдів 

Вве-

діть 

текст 

Розмі-

стіть на 

слайдах 

малюнок 

Розмі-

стіть на 

слайдах 

малю-

нок за 

змістом 

Вико-

найте 

форма-

тування 

Додайт

е звук 

Зробіть 

налашту-

вання 

звуку  

Зробіть 

автомат

налашт

ування 

звуку 

Зробіть 

автомат. 

показ 

слайдів 

Викона

йте 

налашт

ування 

часу 

Завдання 

виконане 

самостійно, без 

допомоги 

вчителя, в 

повному обсязі – 

1 б 

             

Завдання 

виконане 

самостійно, але 

має незначні 

помилки - 0,7 б 

             

Завдання 

виконане 

самостійно, але 

не в повному 

обсязі - 0,5 б 

             

Завдання 

виконане, але з 

допомогою 

вчителя – 0,5 б 

             

Завдання 

виконане під 

керівництвом 

вчителя – 0,3 б 

             

Максимальна оцінка 12 балів  

 



ДОДАТОК  5 

Домашнє завдання 

Картка-аналіз 

 

№ Питання Відповідь 

1 Що таке електронна 

презентація? Що є основним 

елементом презентації? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

2 Які розширення мають 

файли, створені у PowerPoint? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

3 Що таке слайд? Які види 

макетів слайдів містить 

PowerPoint? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

4 Як змінити шрифт, розміри 

літер і накреслення тексту, 

що входить до складу слайда? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

5 Як змінити спосіб 

вирівнювання тексту слайда? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

6 Як змінити розмір об’єкта, 

розташованого на слайді? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

7 Якого правила потрібно 

дотримуватися, створюючи 

електронні презентації? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

8 Назвіть послідовність дій, які 

треба виконати, щоб вставити 

малюнок до слайда 

презентації? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

9 Назвіть способи задавання 

фона слайда? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

10 Опишіть послідовність дій 

для визначення фону слайда 

всіма способами 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

11 Як переглянути створену 

електронну презентацію? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

12 Як зберегти файл електронної 

презентації? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 


