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Лабораторна робота №8 
Створення таблиць бази даних Microsoft Access. Редагування 
таблиць бази даних Access та створення зв’язків між ними. 

Створення запитів на вибірку. Застосування обчислювальних 
полів та групових операцій для відбору інформації. Cтворення 

форм бази даних Access. 
 
8.1. Мета роботи 
Ознайомитися із структурою баз даних, навчитися створювати, 

редагувати та заповнювати таблиці бази даних Access. 
Ознайомитися із можливостями редагування таблиць бази даних, 

навчитися імпортувати таблиці бази даних Access, створювати 
зв’язки між ними. Ознайомитися із режимами перегляду запитів 
бази даних Access і навчитися створювати та редагувати запити 
бази даних Access.  

Ознайомитися із можливостями відбору інформації за різними 
критеріями, навчитися створювати обчислювальні поля та 
застосовувати групові операції до інформації бази даних Access. 

Ознайомитися із об’єктами бази даних – формами і навчитися 
створювати форми для таблиць та запитів. 

 
8.2. Теоретичні відомості 
Бази даних - це систематизоване сховище інформації. В 

комп’ютерній базі даних інформація представляється у вигляді 
таблиці, стовпці якої називаються полями. Рядки даних 
називаються записами. 

В програмі ,,Microsoft Access“ є два способи створення таблиць: 
з допомогою Майстра таблиць і Конструктора. 

Майстер таблиць дозволяє прискорити процес створення 
таблиці, пропонуючи на вибір типові таблиці (наприклад, таблиці 
баз даних для бізнесу, обліку кадрів). Кожна типова таблиця 
містить приклади полів. Існуючу таблицю можна переглядати у 
двох режимах: режимі конструктора та режимі таблиці. В режимі 
таблиці можна вводити дані і змінювати їх. Режим конструктора 
призначений для добавлення, видалення і зміни полів. 

При створенні таблиці Конструктором Access початково 
відобразить пусту таблицю в режимі конструктора. У верхній 
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частині таблиці містяться три поля: 1) назва поля; 2) тип даних; 
3) опис, з допомогою яких визначаються поля таблиці. Нижня 
половина вікна конструктора таблиці призначена для встановлення 
властивостей і розмірів поля, початкового значення і умов 
перевірки даних, які вводяться. Тип даних визначає вид інформації, 
яка зберігається в полі. В Access передбачені наступні 8 основних 
типів даних: 1) текстовий; 2) поле Мемо; 3) числовий; 4) дата/час; 
5) грошовий;6) лічильник; 7) логічний; 8) поле об’єкта OLE.  

Кожна таблиця повинна містити поле (або набір полів), яке 
однозначно визначає дану таблицю. Значення такого поля 
називають ключем таблиці.  

Аccess дозволяє ховати та фіксувати поля таблиці. Сховане поле 
не відображається на екрані. Однак, воно не знищується із таблиці. 
Для того, щоб відновити поле на екрані, необхідно скористатись 
командою Формат/показати поле. Зафіксоване поле завжди 
відображається на екрані в лівій частині таблиці і не зміщується 
при переміщенні по таблиці. 

В Access окремі таблиці бази даних можуть бути зв’язані між 
собою, що дозволяє одночасно вибирати інформацію із зв’язаних 
таблиць для запитів, форм та звітів Зв’язок між таблицями визначає 
тип відношення між їх полями. Як правило, зв’язують ключове поле 
однієї таблиці із відповідним йому полем іншої таблиці , яке 
називають полем зовнішнього ключа. Зв’язані поля можуть мати 
різні назви, але у них повинні бути однакові типи даних і однакові 
значення властивостей. 

Деяке поле таблиці можна створити таким чином, щоб записи в 
дане поле не набиралися з клавіатури, а вибиралися із деякого 
списку. Для створення такого поля використовується майстер 
представлення поля, який запускається, коли вибрати пункт меню 
Вставка/Поле подстановок - в режимі конструктора таблиці. Існує 
два режими створення стовпця підстановки:  фіксований набір 
значень та з допомогою таблиці або запиту. 

При фіксованому наборі необхідно послідовно ввести значення, 
вибір з яких буде проведений в подальшому при заповненні 
таблиці. При створенні стовпця підстановок з допомогою таблиці 
або запиту (які вже створені раніше) необхідно вибрати поле, 
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значення якого будуть вибиратися в подальшому при заповненні 
таблиці. 

Вбудовані в Ассеss засоби дозволяють проводити експорт і 
імпорт даних. Імпорт даних - це копіювання даних із файлів інших 
прикладних програм або із таблиць Ассеss в таблиці Ассеss. 
Експорт даних - це копіювання даних таблиці Ассеss у файли інших 
прикладних програм або у таблиці Ассеss.  

Запити призначені для відбору даних із таблиць і запитів на 
основі заданого критерію. Результатом виконання запиту є набір 
записів, які зібрані в таблицю, яка називається динамічною.  

Існують наступні основні способи створення запиту: 
1)конструктор - це створення запиту без допомоги майстра для 
всіх полів таблиці; 2)простой запрос - створення простого запиту 
на основі вибраних полів за допомогою майстра. Є три режими 
роботи із запитами: 1)режим динамічної таблиці - для редагування 
даних; 2)режим конструктора - для зміни структури запиту; 
3)режим SQL - створення запитів мовою SQL.  

В бланку запиту є рядок Условие отбора, куди записується 
умова, згідно якої буде проводитись пошук інформації. В умові 
можуть бути використані логічні оператори (and, or, not), 
підстановочні символи (*, ?) та оператори порівняння (>, <, >=, <=, 
<>). 

Для проведення обчислень над записами певних полів до запиту 
добавляються обчислювальні поля. Обчислювальні поля - це 
тимчасові поля, які створюються в динамічній таблиці під час 
виконання запиту. В такі поля заносяться результати обчислень над 
даними із полів таблиці. Для створення обчислювального поля 
необхідно в пустій комірці ,,Имя поля“ присвоїти назву даному 
полю і через двокрапку записати ті дії, які необхідно виконати із 
полями, для чого використовуються логічні (and, or, not) і 
арифметичні оператори (+, -, /, *). При цьому назви полів, 
записуються в дужках ,,[ ]“. 

Групові операції згруповують результати запиту для всіх записів 
деякого одного поля і виконують для них розрахунок. Для того щоб 
добавити групову операцію у запит, необхідно у режимі 
конструктора запиту вибрати пункт меню Вид/груповые операции. 
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При цьому у бланк запиту добавиться рядок Груповая операция, у 
якому до даних, які будуть відбиратися запитом, застосовуються 
наступні розрахунки: 

− Групировка - для об’єднання записів і виключення 
дублювання. Дана функція використовується за замовчуванням; 

− Sum - сумування значень поля; 
− Avg - розрахунок середнього значення поля; 
− Min - знаходження мінімального значення поля; 
− Max - знаходження максимального значення поля; 
− Count - підрахунок кількості непустих значень в полі; 
− StDev - розрахунок середньоквадратичної помилки для 

значень поля; 
− Var - розрахунок дисперсії (розбіжностей) для даного поля; 
− First - підстановка першого значення в це поле; 
− Last - підстановка останнього значення в це поле; 
− Выражение - створення обчислювальних полів для групи; 
− Условие - задання критерію для поля, що не 

використовується в даній групі записів. 
− Форми являють собою спосіб відображення, введення та 

редагування даних. Форми розробляються на основі вже створених 
таблиць або запитів. Форму можна створити наступними 
основними способами: 1) автоформа - автоматичне створення 
форми з використанням одного із стандартних шаблонів. При цьому 
у формі будуть всі поля, які має таблиця або запит на основі яких  
створюється форма; 2) майстер форм - створення форми з 
допомогою майстра на основі вибраних полів. Існують різні 
вигляди оформлення форм. Три основні з яких: 1) в стовпчик - для 
кожного запису відводиться окрема сторінка форми; 2)стрічкова - 
кожний запис розміщується в одному рядку форми; 3)таблична - 
має вигляд таблиці. Готову форму можна представити на екрані в 
одному з трьох режимів: в режимі форми (робочому режимі); в 
режимі таблиці; в режимі конструктора. В режимі форми можна 
редагувати дані. Форма в режимі таблиці має аналогічний вигляд і 
можливості, як таблиця в режимі таблиці. Режим конструктора 
форми використовується для зміни вигляду існуючої форми та 
створення і зміни вигляду пустого бланку форми (пустий бланк 
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форми появляється на екрані при створенні форми способом 
конструктора).  

 
8.3. Програма роботи 
8.3.1. Завантажити програму Microsoft Access. 
8.3.2. Створити таблиці бази даних, що відповідають певним 

критеріям. 
8.3.3. Встановити ключове  поле для кожної створеної таблиці. 
8.3.4. Використати стовпець підстановок. 
8.3.5. Використання майстра підстановок. 
8.3.6. Створення зв’язків між наявними таблицями бази даних. 
8.3.7. Фіксація полів таблиці. 
8.3.8. Експорт таблиць бази даних у файли інших програм. 
8.3.9. Створення запитів на вибірку інформації з таблиць бази 

даних. 
8.3.10. Запуск запитів на виконання. 
8.3.11. Перевірка правильності їх побудови.  
8.3.12. Перегляд запитів на мові SQL. 
8.3.13. Створити запити на вибірку даних за певним критерієм.  
8.3.14. Добавити у створені запити обчислювальні поля, групові 

операції. 
8.3.15. Створити запит дії. 
8.3.16. Створення форм для таблиць бази даних з різним 

виглядом оформлення інформації способом автоформа. 
8.3.17. Створення форм для певних полів таблиці. Внесення змін 

у форму в режимі конструктора. 
 
8.4. Обладнання та програмне забезпечення 
8.4.1. Персональний комп’ютер з встановленою операційною 

системою MS Windows, програма Microsoft Access. 
 
8.5. Порядок виконання роботи і опрацювання результатів 
8.5.1. Завантажити Microsoft Access. Створити базу даних 

,,Університет”. На закладці ,,Таблицы” створити способом 
конструктор дві таблиці ,,Студенти“ та ,,Викладачі”. 
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8.5.2. Вимоги до таблиці ,,Студенти“. 
1. Таблиця повинна містити 5 полів, вибраних згідно варіанта 

вказаного викладачем. 
2. Ключовим полем встановити ключове поле лічильника 

(ввести додаткове поле). 
3. Для кожного поля в колонці ,,Описание” ввести необхідний 

опис.  
4. Для поля з типом дата встановити: а)певний формат 

представлення дати; б)записати повідомлення, яке буде 
виводитись на екран при неправильному введенні даних у це 
поле. 

5. Провести індексацію для двох полів. 
6. В таблицю ввести 9-10 записів. 

 
8.5.3. Вимоги до таблиці ,,Викладачі“: 

1.  Таблиця повинна містити 5 полів, вибраних згідно варіанту, 
вказаного викладачем. 

2.  Ключовим полем встановити простий ключ. 
3.  Для кожного поля в колонці ,,Описание” ввести необхідний 

опис та змінити деякі властивості полів, які пропонує 
система. 

4.  Для 1-2 полів використати стовпець підстановок. 
5.  В таблицю ввести 9-10 записів. 
Примітка. Назва поля повинна складатися із одного слова. Всі 

інші повідомлення, що стосуються даного поля, ввести в колонку 
,,Описание”. 

 
 
 
 
 

Поля для таблиці 1 ,,Студенти”. 
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1-в. 
1.  Прізвище. 
2.  Ім’я. 
3.  Номер 
паспорта 
4.  Домашня 
адреса 
5.  Дата вступу в 

університет 

2-в 
1.  Прізвище. 
2.  Ім’я. 
3.  Стать 
4.  Дата вступу в 
школу 
5.  Номер залікової 

книжки 

3-в 
1.  Прізвище. 
2.  Ім’я. 
3.  Адреса 
проживання  
4.  Номер паспорта 
5.  Дата вступу до 

школи 

4-в  
1.  Прізвище 
2.  Ім’я. 
3.  По-батькові 
4.  Дата 

отримання 
паспорта 

5.  Вік 

5-в 
1.  Прізвище. 
2.  Ім’я. 
3.  Дата народження 

студента 
4.  Вік студента 
5.  Адреса батьків 

6-в 
1.  Прізвище. 
2.  Ім’я. 
3.  Сімейне 
положення 
4.  Дата отримання 

студ. квитка 
5.  Кількість 
предметів  

 
Поля для таблиці 2 ,,Викладачі”. 

1-в. 
1.  Прізвище. 
2.  Ім’я. 
3.  По-батькові 
4.  Дата 

народження 
5.  Номер труд. 

книжки  

2-в 
1.  Прізвище. 
2.  По-батькові 
3.  Дата оформлення 

на роботу в 
університет 

4.  Номер паспорта 
5.  Вік 

3-в 
1.  Прізвище. 
2.  Адреса проживання 
3.  Номер трудової 

книжки 
4.  Дата народження  
5.  Де працював до 

цього 
4-в  
1.  Прізвище 
2.  Ім’я. 
3.  По-батькові 
4.  Номер 

паспорта 
5.  Дата нар-ня 

5-в 
1.  Прізвище. 
2.  Ім’я. 
3.  Номер трудової 

книжки 
4.  Скільки років  
5.  Адреса проживання 

6-в 
1.  Прізвище. 
2.  Ім’я. 
3.  По-батькові 
4.  Дата отримання 

трудової книжки 
5.  Номер паспорта 

 
8.5.4. У звіт в табл.8.1 виписати назви полів та встановлені для 
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Назва поля Тип даних 
  
  
  
  
  

 

них типи даних. Обгрунтувати вибір типу даних для кожного поля. 
8.5.5. Записати у звіт властивості поля з типом даних 

,,Дата/время” таблиці ,,Студенти” у вигляді табл.8.2. 
8.5.6. У звіт виписати інформацію, занесену в базу даних. 
8.5.7. Намалювати схему даних із встановленими зв’язками. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                        Таблиця 8.2 
Властивості поля 
Формат поля  
Повідомлення при 
помилці 

 

Обов’язкове поле  
Індексоване поле  
 
8.5.8. В режимі конструктора доповнити таблицю ,,Викладачі“ 

двома полями: ,,Посада“, ,,У якого студента викладав“. 
8.5.9. Поставити курсор в поле ,,Посада“. Запустити майстер 

підстановок, вибравши пункт меню Вставка/Поле подстановок. В 
діалоговому вікні вибрати пункт ,,фиксированный набор значений” 
і натиснути кнопку ,,далее”. 

8.5.10. Дані для поля ,,Посада“ повинні вибиратися із списку: 
1)асистент; 2)старший викладач; 3)доцент; 4)професор.   

Для цього в стовпчик 1 майстра підстановок ввести даний 
список і натиснути кнопку ,,далее”. Далі всі значення діалогових 
вікон, які пропонує програма, приймаємо за замовчуванням. 

8.5.11. Поставити курсор в поле ,, У якого студента викладав “. 
Запустити майстер підстановок, вибравши пункт меню 

Таблиця 8.1 
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Вставка/Поле подстановок. В діалоговому вікні вибрати пункт 
,,таблица или запрос содержат значения, которые использует 
столбец подстановки” і натиснути кнопку ,,далее”. 

8.5.12. Дані для поля ,,У якого студента викладав“ вибрати із 
поля ,,Прізвище“ таблиці ,,Студенти“. 

8.5.13. В останньому діалоговому вікні ввести підпис поля ,,У 
якого студента викладав”. 

8.5.14. Переглянути зв’язки між таблицями ,,Студенти“ і 
,,Викладачі“, які, як правило, повинні створитися автоматично при 
створенні поля ,,У якого студента викладав“, вибравши пунк меню 
Сервис/схема даных. Якщо зв’язок не встановлений, його необхідно 
встановити самостійно через ключове поле таблиці ,,Студенти” і 
поле ,,У якого студента викладав” таблиці ,,Викладачі”. 

8.5.15. Встановити опцію ,,Обеспечение целостности даных“. 
8.5.16. Перейти в режим таблиці, де зафіксувати поле ,,У якого 

студента викладав“. 
8.5.17. Провести експорт таблиці ,,Студенти“ або ,,Викладачі“ у 

файл Microsoft Excel, вибравши пункт меню ,,Файл/сохранить как”. 
8.5.18. Виписати типи файлів, в які можна експортувати таблиці 

бази даних.  
8.5.19. Створити простий запит 1 на вибірку даних із полів 

,,Ім’я“ та ,,Дата ...“ таблиці ,,Студенти“. Дані, які будуть вибиратися 
з поля ,,Дата ...“, повинні бути за певний період (наприклад, з 
1.12.98 по 10.01.99). 

Для цього запустіть майстер створення простих запитів, виберіть 
назву таблиці і поля, необхідні для побудови запиту, в останньому 
діалозі майстра встановіть перемикач “Змінити макет запиту”. 
Після закінчення роботи майстра відбудеться перехід в режим 
конструктора. В рядку “Умова відбору” бланку запиту слід ввести 
умову для поля “Дата..”, використовуючи логічніий оператор 
Between...And... або оператори порівняння. 

8.5.20. Створіть запит 2 на вибірку записів, що повторюються у 
полі ,,Дата ...“ таблиці ,,Студенти“.  

Виберіть на панелі інструментів кнопку “Створити” і у діалозі, 
що з‘явиться – “Повторювані записи”. Задайте поле, яке потрібно 
дослідити на повторюваність та список полів, які будуть показані в 
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результаті виконання запиту. Після завершення роботи майстра 
перегляньте результати виконання запиту. Якщо повторень в 
заданому полі знайдено не було, закрийте запит і відредагуйте 
таблицю “Студенти” так, щоб в полі “Дата...” було не менше 3 
повторів. Знову перегляньте результати виконання запиту. 

8.5.21. Створити конструктором запит 3, який буде проводити 
вибір даних із поля ,,У якого студента викладав“ - таблиці 
,,Викладачі“ і даних числового типу таблиці ,,Студенти“. 
В режимі конструктора запиту додайте таблиці “Викладачі” та 
“Студенти”. Виберіть відповідні поля з обох таблиць. 
Переконайтесь, що між таблицями наявний зв‘язок, інакше 
пов‘яжіть поле “У якого студента викладав” таблиці “Викладачі” з 
ключевим полем таблиці “Студенти”. Перегляньте результати 
виконання запиту в режимі динамічної таблиці. 

8.5.22. Створити запит 4, який би знаходив всю інформацію про 
викладачів, які займають посаду доцента. Запит створюється 
аналогічно запиту 1 в режимі конструктора або за допомогою 
майстра з подальшим редагуванням. 

8.5.23. Створити запит 5, який би знаходив всю інформацію про 
викладачів прізвище яких починається на букву ,,Р”. Використайте 
підстановочні символи шаблону. 

8.5.24. Запустити запити на виконання, скориставшись 
командою Запрос/запуск. Переконатися, що інформація відібрана 
правильно. 

8.5.25. Переглянути створені Аccess запити на мові SQL.  
8.5.26. Створити запит 6 на вибірку даних із всіх полів таблиці 

,,Викладачі”. В бланк запиту 6 добавити обчислювальне поле, де 
проводиться дія: до номера паспорту (трудової книжки) викладача 
додається число 5. 

8.5.27. Створити запит 7 на вибірку даних із поля номер 
паспорта (номер трудової книжки) таблиці ,,Викладачі”. В бланк 
запиту  7 добавити групову операцію Max. 

8.5.28. Створити запит 8 до таблиці ,,Викладачі” на вибірку 
даних про старших викладачів. Перетворити даний запит в запит на 
створення таблиці. 

8.5.29. Створити запит 9, який підраховує кількість асистентів 
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таблиці “Викладачі”. 
8.5.30. Створити запит 9_2, який підраховує кількість 

асистентів, старших викладачів, доцентів, професорів таблиці 
“Викладачі”. 

8.5.31. На основі дати народження студента (якщо поле не 
існує, його слід створити) обчислити вік студента, в запиті 10 
відобразити відомості про студентів, вік яких від 19 до 21 року. 
Для обчислення віку студента використайте функції Year() – 
визначає рік за датою, та Now() – повертає поточну дату. 

8.5.32. Створити запит 11, який знаходить середній вік 
студентів. 

8.5.33. До таблиці студентів додоти поля “МКР1” і “МКР2”. 
Створити запит 12, в якому вивести прізвище та ім‘я студента, поля 
“МКР1” і “МКР2” і обчислювальне поле, в якому просумувати 
оцінки за МКР.  

8.5.34. Запустити запити на виконання, скориставшись 
командою Запрос/запуск. Переконатися, що інформація відібрана 
правильно. 

8.5.35. Перейти на закладку бази даних форми. 
8.5.36. Способом автоформа створити стовпчикову, 

табличну та стрічкову форми для таблиці ,,Студенти“. Порівняти 
отримані результати, переглянувши форми в режимі форми, таблиці 
та конструктора. В режимі форми додати один запис в таблицю в 
кожній з форм. 

8.5.37. Способом автоформа створити стовпчикову, 
табличну та стрічкову форми для таблиці ,,Викладачі“. В режимі 
конструктора відредагувати макет форм так, щоб форма містила 3 
основні поля, а не всі поля  таблиці.  

8.5.38. Створити стовпчикову форму 3 способом ,,Майстер 
форм“ для полів ,,Прізвище“, ,,Ім’я“, і ,,Дата...“ таблиці ,,Студенти“. 
Вибрати стиль оформлення форми ,,Камень“ або ,,Официальный“. 

8.5.39. Створити форму 4 у вигляді таблиці для полів 
,,Прізвище“ і ,,Номер...“ з таблиці ,,Викладачі“. 

8.5.40. В режимі конструктора форми змінити назву поля 
,,Прізвище“ форми 4 на ,,Прізвище викладача”. 

8.5.41. В режимі конструктора створити форму, на якій 
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розмістити наступні елементи управління: 
8.5.42. Фоновим малюнком зробити малюнок GLOBE.WMF  

з каталогу “C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Bitmaps\Styles”, 
8.5.43. Напис із своїм прізвищем,  
8.5.44. Кнопку, яка закриває поточну форму, 
8.5.45. Кнопку, яка відкриває програму MS Excel, 
8.5.45.1. Список, що відображає дані з поля “Прізвище” 

таблиці “Студенти” із підписом “Студенти групи АУТП-ХХ” 
(вказати номер своєї групи). 

 
8.6. Вимоги до звіту з лабораторної роботи 
8.6.1.1. Виписати у звіт інформацію, відібрану запитами. 
8.6.1.2. У звіті вказати форму запису умов, які накладалися на 

інформацію, що відбиралася запитами 1, 4, 5. 
8.6.1.3. Пояснити інформацію, відібрану запитом 3. 
8.6.1.4. Для кожного створеного запиту виписати його аналог на 

мові SQL. 
8.6.2. Виписати у звіт інформацію, відібрану запитами. 
8.6.3. У звіті вказати форму запису умов, які накладалися на 

інформацію, що відбиралася запитами 6, 8. 
8.6.4. Для кожного створеного запиту виписати його аналог на 

мові SQL. 
8.6.5. У звіт накреслити вигляд кожної із створених форм. 
8.6.6. Пояснити відмінність стрічкового, стовпчикового та 

табличного вигляду представлення інформації у формі.  
 

8.7. Контрольні запитання 
1. Що називається системою управління базою даних? З яких 

об’єктів складається кожна база даних? Які є способи 
створення таблиць? 

2. В яких режимах можна переглядати таблицю? Для чого ці 
режими призначені? 

3. Які три поля містить таблиця в режимі конструктора? Що 
необхідно вводити в ці поля? 

4. Які основні типи даних передбачені в Access? 
5. Що називається ключем таблиці? Які є типи ключів, їх 
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характеристика? 
6. Які є властивості полів, що встановлюються в режимі 

конструктора таблиці? 
7. Які основні можливості редагування даних та управління 

ними? 
8. Які поля із якими властивостями, як правило, 

використовують при створенні зв’язку між таблицями? Для 
чого створюється зв’язок між таблицями? 

9. Як створюється зв’язок між таблицями? Для чого 
встановлюється опція ,,Обеспечение целостности даных"? 

10. Для чого використовується майстер підстановок? Які є 
режими створення стовпця підстановки? 

11. Дайте визначення імпорту та експорту даних? 
12. Яка таблиця називається приєднаною? Характеристика 

приєднаної таблиці. 
13. Для чого призначені запити? 
14. Яка таблиця називається динамічною? 
15. На які два види діляться запити? 
16. Які є типи запитів? 
17. Які є способи створення запиту? 
18. Що таке обчислювальні поля? Як вони створюються? 
19. Що таке групова операція? Які розрахунки можна 

застосувати до даних, які відбираються запитом? 
20. Які символи і оператори можуть бути використані в умові 

відбору? 
21. Для чого використовуються запити ,,на добавление”, ,,на 

удаление”? Який запит потрібно початково створити для їх 
побудови? 

22. Для чого використовуються запити ,,на обновление”, ,,на 
создание таблици”? Який запит потрібно початково 
створити для їх побудови? 

23. Що таке форми і для чого створюються? 
24. Які є способи створення форм? 
25. Які є режими перегляду форм і для чого вони 

використовуються? 
26. Які є основні вигляди оформлення форм? 
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Лабораторна робота №9 
Створення презентацій за допомогою програми MS 

PowerPoint. 
 
9.1. Мета роботи 
Освоїти принципи роботи з MS Power Point. Вивчити інтерфейс та 

призначення даного середовища. Набути навичок створення та 
редагування презентацій. 

 
9.2. Теоретичні відомості 
Створення презентацій за допомогою програми MS 

PowerPoint 
Програма PowerPoint дозволяє вирішити множину проблем, 

пов'язаних з підготовкою різних доповідей, звітів, розрахунків і 
аналізів даних. Вона дає можливість не тільки включити у звіт 
отримані результати і надрукувати їх на папері, але й 
продемонструвати широкій аудиторії з використанням сучасних 
комп'ютерних технологій.  

PowerPoint включена до складу системи Microsoft Office 
спеціально для підготовки виступів з використанням 35-
міліметрових слайдів, які можна надрукувати на прозорих плівках 
або на папері, демонструвати на екрані комп'ютера, а також 
включити в конспект доповіді або в збори матеріалів для роздачі 
слухачам.  

Таким чином, стає ясно, що ця програма створена для того, щоб 
полегшити користувачеві роботу з різними даними, 
систематизувати їх і зробити більше наочними.  

1. Знайомство із програмою  
Основні елементи презентації в PowerPoint:  
Слайди. Це чорно-білі чи кольорові прозорі плівки для 

демонстрації на відеоапаратурі, а також зображення, демонстровані 
на екрані комп'ютера або на проекторі, керованому за допомогою 
комп'ютера.  

Замітки. До кожного слайда додається сторінка заміток, на якій 
перебуває зменшена копія слайдів і відведене місце для заміток 
доповідача. Сторінки заміток використовуються в тому випадку, 
якщо поряд зі слайдами потрібно представити й замітки доповідача.  
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Видачі. Це короткий зміст презентації, надруковане на двох, 
трьох або шести слайдах на одній сторінці, що допомагає стежити 
за ходом презентації.  

2. Запуск програми і її налаштування 
Для того, щоб запустити програму, необхідно вибрати команду 

головного меню Windows Програми*Microsoft PowerPoint. Після 
запуску програми з'явиться її робоче вікно, у якому програма 
запропонує створити порожню презентацію або презентацію за 
допомогою майстра, або шаблону презентації. При цьому надається 
також можливість відкрити файл існуючої презентації.  

Програма PowerPoint надає користувачам велику кількість 
шаблонів презентацій на різні теми. Такі шаблони включають 
оформлені слайди, у які користувачі вносять дані. Кожен шаблон 
слайда має свою композицію, що відповідає його призначенню.  

Для того, щоб почати створення нової презентації, варто 
активізувати команду Створити меню Файл. У результаті на 
екрані з'явиться вікно Створити презентацію, у якому потрібно 
перейти на вкладку Дизайни презентацій.  

Потім, виконавши клацання на одному із шаблонів, можна 
побачити його зразок у поле Перегляд. Виконавши подвійне 
клацання або нажавши ОК, вибираєте шаблон дизайну, який вам 
сподобався. У результаті відкриється діалогове вікно Створити 
слайд.  

Вибір авторозмітки для створюваного слайда здійснюється в 
області Виберіть авторозмітку. Короткий опис авторозмітки 
відображається в правому нижньому куті екрана. Якщо виконати 
подвійне клацання на зразку авторозмітки, з'явиться новий слайд у 
режимі перегляду.  

3. Робота зі слайдами  
Після його появи ви побачите місцезаповнювачі, що вказують, 

куди вводити інформацію: заголовок, список, діаграму, таблицю, 
графічний об'єкт або кліп. Місця вставки позначені тонкою 
пунктирною лінією й містять стандартні запити для вводу об'єктів. 
Кожен місцезаповнювач являє собою текстове поле або напис, 
призначений для вставки певних об'єктів. Будь-який стандартний 
шаблон можна змінити.  
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Рис. 9.1. Діалогове вікно вибору шаблона для презентації 

 

 
Рис.9.2. Діалогове вікно вибору авторозмітки 

 

 
Рис. 9.3. Макет слайду 
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Ви можете змінювати колір, тип оформлення, фон і розмір, а 
також положення на слайді текстових полів.  

а) зміна кольору слайду  
Для того, щоб змінити колір слайда, необхідно виконати на 

ньому подвійне клацання, у результаті чого з'явиться меню, як на 
рис. 9.3, у якому потрібно скористатися функцією Кольорова 
схема слайду:. Ці дії дозволять вам вибрати таку кольорову гаму, 
яка найбільш підходить для вас.  

б) зміна розмірів і інших параметрів текстових полів слайду  
Для зміни кольору, типу обрамлення, фону, розмірів і положення 

на слайді текстових полів використовується клацання правої 
кнопки миші на тому полі, яке ви хочете змінити. Хоча споконвічно 
за замовчуванням текстові поля мають вигляд прямокутника без 
фону й обрамлення.  

Користувачу надана можливість накладати одне текстове поле 
на інше. Команда Порядок, що перебуває в контекстному меню 
поля, змінює порядок проходження текстових полів, що 
перекриваються. У такий спосіб змінюють стандартну розмітку 
слайду. Загальні роботи з текстовими полями в PowerPoint ті ж, що 
й з написами або графічними об'єктами в інших додатках пакета 
Microsoft Office.  

Програма PowerPoint дозволяє створювати для текстового поля 
спеціальні ефекти. Для цього призначена команда Настроювання 
анімації. Текстовому полю можна додати форму будь-якої 
автофігури (еліпса, куба, кільця й т.д.). Щоб змінити форму поля, 
потрібно виконати наступні дії:  

• виділите текстове поле, форму якого варто змінити. На 
панелі інструментів Малювання клацнути на кнопці Дії;  

• виберіть автофігуру на панелі Змінити автофігуру;  
• при необхідності задайте нові атрибути автофігури за 

допомогою команди контекстного меню Формат автофігури. До 
атрибутів об'єкта відносяться: стиль лінії, параметри заливки, тіні, 
колір та форма;  

• всі автофігури мають маркери зміни розмірів (білого 
кольору), а деякі - один або кілька маркерів зміни форми (жовтого 
кольору). Щоб змінити форму або розміри автофігури, необхідно 
перетягнути відповідний маркер.  
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Рис. 9.4. Зміна кольору слайду 

 
На відміну від інших додатків, таких, як Word, Excel, в 

PowerPoint не існує фіксованих полів сторінок. Текст і інші об'єкти 
розміщаються на слайді аж до його країв. Позиція й розмір будь-
якого об'єкта на слайді змінюється за допомогою місцезаповнювача 
та маркерів. Вирівнювати об'єкти на слайді зручніше при 
використанні напрямних ліній, які з'являються на координатних 
лінійках після виділення об'єктів.  

Особливий інтерес представляє команда За замовчуванням для 
автофігур, що входить до складу контекстного меню автофігури. Її 
застосовують у тих випадках, коли параметри форматування певної 
автофігури повинні призначатися всім заново створюваним 
автофігурам.  

4. Введення тексту  
Полях для введення тексту мають такі підказки: "Клікання 

вводить текст" і "Клікання вводить заголовок". Відповідні 
підказки програма розміщує і у поля, призначені для введення 
рисунків і діаграм.  

Для введення нового тексту, потрібно виконати клацання 
всередині текстового поля або автофігури. У результаті текст 
підказки зникне, а всередині текстового поля з'явиться курсор 
введення, що вказує на можливість приступити до набору нового 
тексту. Перехід від одного текстового поля до іншого виконується 
за допомогою миші або клавіші <Tab>. Текст, що вводиться, 
зв'язується з текстовим полем і переміщається разом з ним.  
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5. Режим структури  
Рекомендується починати створення презентації в режимі 

структури. У цьому режимі зручно розробляти план презентації, 
оскільки на екрані видні всі заголовки й повний текст, і так само 
перевіряти структуру презентації й редагувати текст, тому що 
робота ведеться в одному вікні.  

Режим структури можна запустити, вибравши в контекстному 
меню пункт Вид і команду Структура.  

У режимі структура на екрані з'являється панель інструментів, 
яку можна розташувати в будь-якому місці екрана, щоб вона не 
заважала роботі. Кнопки цієї панелі дозволяють змінювати відступи 
елементів маркірованого списку, переміщати елементи списку або 
весь слайд із одного рівня структури на інший, відкривати й 
приховувати форматування, і так само звертати й розвертати текст 
обраних слайдів. Прийоми роботи із презентацією в режимі 
структури PowerPoint ті ж, що й у режимі Word.  

6. Форматування тексту  
Форматування тексту - один з основних етапів створення 

професійної презентації. Вдало обраний шрифт і різні текстові 
ефекти поліпшують зовнішній вигляд презентації і роблять її більш 
привабливою й наочною.  

Основні прийоми форматування текстів в PowerPoint такі ж, як і 
в додатку Word. Відформатувати можна будь-який виділений 
фрагмент тексту на слайді такими засобами:  

• інструментами панелі Форматування;  
• командою Шрифт меню Формат;  
• інструментами панелі Ефекти анімації;  
• засобами додатка Microsoft WordArt  
Як правило, на слайдах інформація представлена у вигляді 

маркірованих списків, авторозмітки містять текстові поля, 
призначені для створення таких списків. Кожне натискання клавіші 
<Enter> приводить до створення нового пункту списку "клацання 

вводить текст". В PowerPoint панель інструментів форматування 
поряд із кнопками, відомими по роботі з іншими додатками, 
містить кнопки для встановки спеціальних ефектів.  
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Назва кнопки Опис 

Тінь 
Додавання або видалення 
ефекту затінення тексту 

Збільшення інтервалу між 
абзацами 

Клацання на цих кнопках 
приведе до збільшення або 
зменшення інтервалу між 
абзацами на 0.1 пт.  

Зменшення інтервалу між 
абзацами 

Зменшення розміру шрифту Збільшення й зменшення 
розміру шрифту до розміру, 
зазначеного наступної в 
списку Розмір. 

Збільшення розміру шрифту 

Ефект анімації 
Відкриття панелі інструментів 
Ефекти анімації 

 
7. Анімаційне оформлення тексту  
Для створення анімаційних текстів, текстових ефектів 

застосовуються панелі інструмента Ефекти анімації, а також 
команди Вбудована анімація й Настроювання анімації меню 
Показ слайдів. Панель інструментів Ефекти анімації 
відкриваються в результаті виконання клацання на однойменній 
кнопці панелі інструментів Форматування або внаслідок 
активізації однойменної команди в меню панелей інструментів. 
Інструменти панелі Ефекти анімації описані в таблиці.  

Назва Опис 

Анімація 
заголовка 

Заголовок висувається через верхній край 
слайда  

Анімація тексту 
слайда 

Текст слайда з'являється по рядках 

Ефект в'їзду Текст з'являється через правий край слайда 

Ефект польоту Текст висувається через лівий край слайда 

Ефект камери 
Ефект перегляду тексту через діафрагму 
об'єктива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

Спалах 
Ефект миттєвої появи тексту на слайді і його 
наступному зникненні 

Лазерний ефект 
Текст з'являється по буквах з верхнього 
правого кута слайда 

Друкарська 
машинка 

Ефект появи тексту по буквах 

Зворотний 
порядок тексту 

Текст з'являється, починаючи з останніх рядків 
або слів 

Скидання 
Слова тексту по черзі висуваються через 
верхній край слайда 

Порядок ефекту 
Дана кнопка призначена для створення 
складних анімаційних ефектів на слайдах, які 
містять кілька об'єктів 

 
8. Команда Настроювання анімації  
Панель інструментів Ефекти анімації й команда Вбудована 

анімація меню Показ слайдів дозволяють задати для тексту й 
інших об'єктів слайда один з одинадцяти вбудованих анімаційних 
ефектів PowerPoint.  

Скориставшись кнопкою Ефекти анімації й діалоговим вікном 
Налаштування анімації, користувач зможе створити нові 
анімаційні ефекти й застосувати їх на практиці. Деякі анімаційні 
ефекти можуть мати звуковий супровід.  

Якщо анімаційні ефекти для об'єктів не задані, у вікні 
Настроювання анімації назви всіх об'єктів поточного слайду 
перебувають у списку Об'єкт без анімації.  

Установка перемикача вмикається в групі Анімація переводить 
виділений об'єкт із цього списку в список Порядок анімації, у 
якому всі об'єкти анімації даного слайда перераховуються в 
послідовності, у якій вони будуть відтворюватися в ході 
презентації. Кнопки зі стрілками поруч зі списком Порядок 
анімації дозволяє змінювати послідовність елементів цього списку 
й порядок анімаційних ефектів. Всі користувальницькі анімаційні 
ефекти створюються шляхом комбінування значень в областях 
Виберіть ефект і звук і Появу тексту вкладки Ефекти. Установки 
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на цій вкладці доступні, якщо виділений на слайді об'єкт не є 
діаграмою (для діаграм див. вкладку Ефекти в діаграмах). 

Кнопка Перегляд дозволяє побачити в правій верхній частині 
вікна, як буде виглядати презентація із заданими у вікні 
параметрами. Щоб скасувати анімаційний ефект для обраного 
об'єкта, перейдіть на вкладку Час і встановіть опцію Виключити.  

9. Кольорова схема слайда  
Кольорова схема слайда включає вісім кольорів, що 

використовуються для оформлення фону, ліній, тексту й т.д. 
Команда Кольорова схема слайда з меню Формат дозволяє 
замінити кольорову схему для одного або для всіх слайдів 
презентацій. Кожен шаблон презентації має кілька кольорових 
схем, перерахованих на вкладці Стандартна діалогового вікна 
Кольорова схема (рис.9.4). За допомогою кнопки Застосувати 
користувач може встановити нову кольорову схему для одного 
слайда, а за допомогою кнопки Застосувати до усіх - для всіх 
слайдів презентації. Будь-яку стандартну кольорову схему можна 
змінити, на вкладці Спеціальне.  

В області Кольору схеми демонструються кольори всіх об'єктів 
презентації відповідно до кольорової схеми, обраної на вкладці 
Стандартна. Як розширити число вживаних кольорів, описано 
нижче.  

• Спочатку клацніть на кнопці, що розташована поруч із 
назвою об'єкта, колір якого ви хочете змінити, а потім на кнопці 
Змінити колір.  

• У діалоговому вікні Колір фону виберіть колір для 
виділеного об'єкта й послідовно закрийте всі діалогові вікна.  

• Якщо ви змінили хоча б один із кольорів стандартної 
кольорової схеми, у вікні Кольорова схема стане доступною 
кнопка Додати в стандартну схему.  
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Рис. 9.5. Діалогове вікно настроювання анімаційних ефектів 

 
10. Створення фону слайда  
За замовчуванням для фону усіх слайдів використовується 

суцільна заливка. PowerPoint представляє множину засобів для 
зміни кольору, відтінку, візерунку або текстури фону. Як фон 
можна також використовувати будь-який рисунок. При зміні 
параметрів фону варто враховувати, що на слайді можлива 
установка тільки одного атрибута фону (або рисунка, або візерунка 
й т.д.). Для зміни фону слайда потрібно виконати наступні дії:  

• Перейти в режим перегляду слайдів і вибрати в меню 
Формат команду Фон. У нижній частині області Заливання фону 
відкрити палітру для установки кольору фону.  

• Для заміни кольору фону клацнути на одному з восьми 
елементів кольорової схеми. Щоб задати колір, що не входить у 
поточну кольорову схему, вибрати елемент Додаткові кольори, 
встановити потрібний колір на вкладці Звичайні або Спектр і 
нажати кнопку ОК.  

• Для установки нового фону з візерунком, текстурою або ін. 
виконати клацання на елементі Способи заливання. Встановити 
параметри фону й нажати кнопку Застосувати (для поточного 
слайда) або Застосувати до усього (для всіх слайдів презентації). 
Відновлення стандартного фону - кнопка Авто.  

• Для використання як фон рисунка, фотографії, будь-якого 
сканованого зображення необхідно:  
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o Перейти в режим слайдів і активізувати команду Фон 
меню Формат.  

o Відкрити список у нижній частині області Заливання 
фону й вибрати елемент Способи заливання. У вікні 
Заливання перейти на вкладку Рисунок і нажати однойменну 
кнопку.  

o У вікні Виділити рисунок знайти папку з потрібним 
файлом рисунка й двічі клацнути на його ім'я.  

o Щоб обраний малюнок відображалося як фон на всіх 
слайдах презентації, клацнути на кнопці Застосувати до 
усього у вікні Фон.  

11. Переходи  
Перехід - це спеціальний ефект, що використовується при 

відображенні нового слайда в ході демонстрації. Він визначає, як 
буде з'являтися на екрані слайд - одразу або поступово, і якщо 
поступово, то який ефект при цьому буде використовуватися. Щоб 
задати для слайда перехід, треба активізувати команду Перехід 
слайда з меню Показ слайдів. У результаті відкриється діалогове 
вікно, показане на рисунку 9.6. 

 

  
Рис. 9.6. Діалогове вікно Перехід слайда 

 
У списку Ефект визначається ефект, відтворений при переході 

до наступного слайда. Обраний ефект демонструється у вікні 
попереднього перегляду. Опції повільно, середньо, швидко 
використовуються для задання швидкості виконання переходу.  
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В області Просування встановлюється спосіб переходу до 
наступного слайда: автоматично через зазначений час або по 
клацанню мишею. Крім того, перехід може супроводжуватися 
звуком, обраним у списку Звук.  

PowerPoint надає можливість використовувати декілька ефектів 
переходу в одній презентації, хоча в більшості випадків під час 
презентацій застосовується один ефект переходу.  

• У режимі слайдів або в режимі сортувальника виділите 
слайди, для яких варто задати ефекти переходу. Щоб виділити 
декілька слайдів, утримуйте натиснутою клавішу <Shift>.  

• У меню Показ слайдів активізуйте команду Перехід 
слайда. В області Ефект діалогового вікна, що відкрилося, 
виберіть спосіб і швидкість переходу, а в групі Просування 
встановіть умови переходу до наступного слайда.  

• Щоб ефект переходу відтворювався тільки при переході до 
виділених слайдів, натисніть кнопку Застосувати. Щоб задати 
переходи для всіх слайдів презентації, натисніть кнопку 
Застосувати до всіх.  

• Для перегляду переходів натисніть кнопку Показ слайдів.  
 
12. Розгалуження  
Часто виникає необхідність змінити набір слайдів у презентації. 

Це здійснюється за допомогою кнопок на слайді, натискання яких у 
ході презентації приводить до зміни порядку проходження слайдів, 
до запуску макросів або інших додатків. При вставці кнопки варто 
вказати спосіб її використання під час показу презентації.  

Для створення керуючої кнопки (кнопки дії) потрібно відкрити 
список Автофігури панелі інструментів Малювання та відзначити 
елемент Керуючі  кнопки.  

Потім потрібно вибрати необхідну кнопку й помістити її на 
слайд. Після вставки кнопки з'являється діалогове вікно 
настроювання дії, у якому користувач повинен вказати призначення 
кнопки. Для кожної кнопки передбачена дія за замовчуванням, що 
асоціюється з її ім'ям, яке користувач може змінити. Ця дія 
відображається в списку Перейти по гіперпосиланню. Визначивши 
призначення кнопки, можна змінити її розміри й положення на 
слайді за допомогою маркерів зміни розмірів. Користувач може 
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зв'язати певні дії (наприклад, перехід до іншого слайда, відтворення 
звуку, виконання програми) з будь-яким об'єктом слайда: 
малюнком, автофігурою, заголовком і т.д.  

 

 
Рис.9.7. Панель керуючих кнопок 

 
Для цього потрібно виділити об'єкт і викликати команду 

Настроювання дії меню Показ слайдів. На одній із вкладок вікна, 
що з'явилося, потрібно вказати дії, які повинні виконуватися в 
результаті клацання на об'єкті або при вказівці на нього мишею.  

 
Рис.9.8. Діалогове вікно Настроювання дії 

 
13. Підсумковий слайд і сховані слайди  
В PowerPoint введено новий засіб створення підсумкового 

слайда, що може виявитися корисним при створенні слайда з 
порядком денним, розкладом ділових зустрічей або змістом 
презентації. Для створення підсумкового слайда призначена кнопка 
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Підсумковий слайд на панелях інструментів Сортувальник 
слайдів і структура, що становить підсумковий слайд, 
використовуючи заголовки обраних слайдів.  

Щоб створити підсумковий слайд у режимі сортувальника або в 
режимі структури, потрібно виділити слайди, заголовки яких варто 
включити в підсумковий слайд. На панелі інструментів 
Сортувальник слайдів натисніть кнопку Підсумковий слайд. У 
результаті перед першим виділеним слайдом з'явиться новий слайд 
із маркірованим списком заголовків виділених слайдів.  

Деякі слайди презентацій можуть знадобитися тільки при 
відповідях на додаткові питання. Показувати їх у ході основної 
презентації необов'язково. Такі слайди можна сховати. Щоб це 
зробити, треба перейти в режим сортувальника слайдів і 
активізувати команду Сховати слайд меню Показ слайдів. В 
режимі сортувальника номер цього схованого слайда буде 
перекреслений.  

 
Рис. 9.9. Схований слайд презентації. 

 
Під час презентації сховані слайди можна відобразити. Для 

цього варто клацнути правою кнопкою миші на будь-якому слайді 
презентації й у контекстному меню, що відкрився, вибрати 
команду Перехід. У підменю, що з'явився, необхідно активізувати 
команду Навігатор слайдів. У цьому вікні клацнути на потрібному 
слайді двічі. У даному діалоговому вікні номери схованих слайдів 
зазначені в дужках.  
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14. Чорно-біла презентація  
В PowerPoint існує можливість швидкого перетворення 

кольорової презентації в чорно-білу й навпаки. Це може 
знадобитися в тому випадку, коли не можна організувати 
електронну презентацію або створити 35-міліметрові слайди. Крім 
того, у чорно-білому варіанті презентація виглядає більш 
контрастно. Для перетворення кольорової презентації в чорно-білу і 
навпаки використовується кнопка Чорно-білий вигляд стандартної 
панелі інструментів.  

При переході в режим чорно-білого зображення об'єкти 
відображаються на екрані й при друці так, як зазначено в наступній 
таблиці.  

Об'єкт Зображення в чорно-білому режимі 

Текст Чорне 

Тінь тексту Сховане 

Рельєф Сховане 

Заливання Сіра шкала 

Кадр Чорне 

Заливання 
з візерунком 

Сіра шкала 

Лінія Чорне 

Тінь об'єкта Сіра шкала 

Растровий 
малюнок 

Сіра шкала 

Фон слайду Біле 

 
9.3. Програма роботи 
9.3.1. Завантажити програму Microsoft PowerPoint.  
9.3.2. Вивчіть призначення та принципи роботи із середовищем 

PowerPoint  
9.3.3. Створіть  презентацію, згідно вашого варіанту.  
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9.4. Обладнання та програмне забезпечення 
9.4.1. Персональний комп’ютер з встановленою операційною 

системою MS Windows, пакетом прикладних програм MS Office. 
 
9.5. Порядок виконання роботи і опрацювання результатів 
9.5.1. Запустіть програму: Пуск � Всі програми � Microsoft 

Office � Microsoft Office Power Point 
9.5.2. Клікніть на пункті Створити презентацію � На моєму 

комп'ютері  

 
Рис. 9.10. Вікно діалогу Power Point 

9.5.3. Відкриється вікно діалогу Шаблони, показане на  
(рис. 9.11.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 9.11. Вікно діалогу Шаблони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

9.5.4. На вкладці Шаблони оформлення двічі, клацніть на 
значку шаблона Пастель. Шаблон буде застосований до слайда у 
вікні презентації 

9.5.5. У полі презентації з’явиться титульний слайд у режимі 
структури із застосованим до нього обраним шаблоном.  

9.5.6. Клацніть у поле з написом Заголовок слайда і введіть 
заголовок презентації. У нашому прикладі це буде текст 
План розвитку.  

9.5.7. Клацніть на поле Підзаголовок слайда й введіть текст  
Відділ інформаційних технологій. 

9.5.8. Збережіть презентацію в папку Мої документи, давши 
назву файлу ПЛАН  

Якщо якийсь об'єкт потрібно видалити (заголовок або 

підзаголовок), виділите його й натисніть клавішу DELETE 

 
Звичайний режим перегляду 

PowerPoint дозволяє створювати презентації з 
дуже великою кількістю слайдів. Щоб управляти 
цим величезним обсягом інформації, програма 
пропонує кілька режимів перегляду:  

•  Звичайний – режим, варіант перегляду, що 
поєднує режими слайдів, структури й заміток;  

•  Сортувальник слайдів — режим, що 
демонструє мініатюри всіх слайдів, рівномірно 
розташовані у вікні перегляду;  

• Показ слайдів з поточного – режим 
перегляду слайдів  

  
 
 
 

 
 

Рис. 9.12.  Кнопки вибору режиму перегляду 
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Дві кнопки вгорі вікна звичайного режиму дозволяють 
перемикатися між режимами слайдів і структури. Перемкнутися на 
режим сторінок заміток можна з меню Вид �  Сторінки заміток. 
 Спробуйте по черзі клацнути на зазначених кнопках, 
спостерігаючи за презентацією в одному з режимів перегляду.  
9.5.9.  Додання нового слайду 

Сформувавши титульний слайд, можна перейти до додавання 
інших слайдів.  

1. Виконайте команду  Вставка � Створити слайд 
2. У вікні презентації з'явиться незаповнений другий слайд.  
3. Праворуч на екрані, на панелі Область задач у вікні 

Розмітка слайда, показаному на (рис. 9.12) PowerPoint пропонує 27 
типів стандартних авторозміток, які здатні задовольнити практично 
будь-які потреби розроблювачів презентацій.  

Авторозмітка — це шаблон 

слайда із заздалегідь 

розміщеними стандартними 

об'єктами, такими як заголовок, 

маркований список, діаграма або 

малюнок. 

Переглянете наявні авторозмітки. Для цього скористайтеся 
смугою прокручування, розташованої в правій частині вікна.  

4.  Виберіть для другого слайда авторозмітку Заголовок і 
текст,  клацнувши на ній.  

5. Щоб додати заголовок нового слайда, клікніть на 
місцезаповнювачі Заголовок слайда. Надрукуйте слова 
Супутниковий зв'язок.  

6.  Клацніть на місцезаповнювачі маркірованого списку Текст 
слайда і введіть перший пункт списку Цифрова телефонія. 
Натисніть клавішу Enter.  

7.  У списку з'явиться маркер другого пункту. Не 
засмучуйтеся, якщо форма маркера вас не влаштовує. Пізніше його 
можна буде змінити або навіть зовсім прибрати. Введіть текст 

Інтернет.  
8. Збережіть зміни. 

9.5.10. Замітки доповідача 
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Другий слайд презентації практично готовий. Залишилося 
додати замітки, які допоможуть доповідачеві не розгубитися в 
момент подання планів відділу начальнику.  

Щоб додати текст заміток, виконаєте наступні кроки.  
1. Внизу вікна презентації знайдіть місце заповнювач. Замітки 

до слайда й клацніть на ньому. Введіть текст Зробити акцент на 

застосуванні цифрових технологій зв'язку.  

2.  Щоб побачити сторінку заміток цілком, виберіть команду 
Вид �  Сторінки заміток.  

3.  Вибравши команду Вид �  Звичайний,  поверніться у 
звичайний режим перегляду.  

4.  Збережіть зміни.  
9.5.11. Режим слайдів 

У режимі слайдів окремий слайд займає все вікно презентації. 
Це як би збільшений варіант області слайда звичайного режиму 
перегляду. У режимі слайдів зручно редагувати окремі об'єкти, 
додавати малюнки й текстові коментарі. Давайте продовжимо 
побудову презентації, створеної в попередніх вправах.  

1. Клацанням на кнопці панелі зміни режимів включіть режим 
слайдів.  

2. На екрані з'явиться перший слайд презентації. Нові слайди в 
PowerPoint завжди вставляються після поточного. Ми хочемо 
додати третій слайд, тому потрібно виділити другий слайд 
презентації.  

3. Вставте новий слайд 
4. У вікні Розмітка слайда клікніть на авторозмітці 

Заголовок і текст 
• Введіть заголовок слайда Виставки й конференції. 

Клацніть на місце заповнювачі маркірованого списку і введіть 
пункти: 

• Історія телефонного зв'язку;  

• Досвід закордонних філій;  

• Дослідження вітчизняного ринку; 
• Радіотелефони 

Вам спало на думку, що добре б розташувати назви виставок і 
конференцій у два стовпчики. Що робити?  
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PowerPoint дозволяє оперативно змінювати розмітку будь-якого 
слайда. Для цього буває досить просто перемінити авто розмітку. У 
вікні Розмітка слайда клацніть на авторозмітці Заголовок і текст у 
два стовпчики.             

Введіть у маркірований список, що з'явився праворуч 
додатковий, наступні пункти:  

• Модеми 

• Інтернет технології 

• GPRS 

5. Виберіть у меню Вставка �  Напис  
6. Нижче маркірованих списків розтягніть рамку текстового 

поля. Введіть текст Строки проведення: із травня по 

листопад.  
7. Вставте четвертий слайд. Застосуйте до нього розмітку 

Заголовок, текст і графіка 
8. У заголовок введіть текст  Технологія 
9. У текст слайда напишіть Опис нової технології 
10. Збережіть зміни 

 
9.5.12. Зміст презентації 

Перейдіть у режим структури. У розташованій ліворуч 
області структури є пронумеровані значки слайдів із заголовками, а 
також підзаголовки й пункти списків.  

В області структури відображається не весь текст, 

наявний на слайді, а тфльки той, котрий був введений у спеціальні 

зони розмітки слайдів- текстові місцезаповнювачі. Зверніть увагу, 

що в структурі третього слайда відсутня напис, доданий вами в 

нижню частину слайду. 

1. Виконайте команду Вид � Панелі інструментів � 
Структура. На екрані, у лівій частині з'являється панель 
«Структура»   

 

2. Клацніть на цій панелі кнопку  Згорнути всі  , щоб у 
структурі презентації залишилися видимі тільки заголовки слайдів.  
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3. Перемістите текстовий курсор у кінець заголовка 
четвертого слайда й натисніть клавішу Enter. У презентацію буде 
доданий п'ятий слайд.  

4. Введіть у заголовок текст Структура підрозділу й 
натисніть клавішу Enter. З'явиться шостий слайд. 

5. Додайте сьомий слайд 
6. Введіть заголовки шостого й сьомого слайдів, щоб 

структура презентації стала такою, як показано на рис. 9.14.  

 
Рис.9.14  Структура презентації 

 
Сьомий слайд буде містити дворівневий маркірований список. 

Давайте введемо його пункти.  
6. Натисніть клавішу Enter. З'явиться восьмий слайд. 

7.  Клацніть на кнопці Понизити рівень  панелі 
інструментів Структура. Рядок восьмого слайда перетвориться в 

пункт списку. Введіть текст 
Телебачення.  

8. Натисніть клавішу Enter. 
Знову клацніть на кнопці Понизити 
рівень. З'явиться пункт списку 

другого рівня вкладення. Уведіть текст 30-секундний ролик. 
Натисніть клавішу Enter і введіть текст 60-секундний ролик.  
(Див.результат на рисунку) 

9. Помістіть покажчик миші на значок шостого слайда.  
10. Натисніть ліву кнопку миші й тягніть покажчик нагору. 

Коли горизонтальна лінія, що показує майбутнє положення шостого 
слайда, виявиться між значками четвертого й п'ятого слайдів, 
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відпустіть кнопку миші. П'ятий і шостий слайди поміняються 
місцями.  

11.  П'ятий слайд помістіть між першим і другим слайдом 

12. Клацніть на кнопці Відобразити форматування  панелі 
інструментів  Структура. Ви побачите реальний шрифт і маркери 
всіх пунктів структури слайдів, У цьому режимі зручно змінювати 
накреслення тексту прямо в структурі презентації й порівнювати 
шрифти різних слайдів.  

13. Щоб повернутися до редагування структури й не 
відволікатися на форматування тексту, повторно клацніть на кнопці 
Відобразити форматування. Елементи форматування тексту 
зникнуть.  
 
9.5.13. Форматування тексту 

Багато можливостей PowerPoint по форматуванню тексту 
аналогічні засобам програми Microsoft Word. Щоб зробити текст в 
PowerPoint таким, як ви його задумали, спробуйте діяти за 
аналогією з Word. 

1. Відкрийте презентацію в режимі Структура 

2. Клацніть по кнопці Розгорнути все . Переконаєтеся що 
презентація розгорнута , тобто видні заголовки й підзаголовки 

3. Виділите перший заголовок  План розвитку,  
4. Користуючись панеллю інструментів  Форматування  

 
 Відредагуйте напис: Шрифт Bookman Old Style, 60 пт., 
напівжирний, тінь, колір виберіть будь-який 

5. Виділіть підзаголовок, відредагуйте напис: шрифт Comic 
Sans MS, 32 пт., напівжирний, підкреслений,  тінь, колір виберіть 
будь-який 

6. Цими ж параметрами відредагуйте третій  слайд Напрямку 
розвитку 
 Ефект тіні дозволяє домогтися додаткового виділення й 
полегшує процес читання слайда. 

7. Виконаєте команду Вид � Панелі інструментів � 
Малювання. Внизу екрана відкривається панель Малювання  
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8. Виділите  заголовок другого слайда на самому слайді 
9. На панелі Малювання натисніть кнопку Стиль Тіні, 

виберіть тінь на ваш смак. Зніміть виділення й подивитеся 
результат 

Рельєфний текст подібний висіченим на камені буквам. Ефект 
рельєфу можна досягти за рахунок накладення світлого відтінення 
на текст (на відміну від ефекту тіні, коли темна тінь розташовується 
під буквами). 

Коли до тексту застосовується ефект рельєфу, PowerPoint міняє 
колір тексту на колір фону. У результаті букви начебто зливаються 
із фоном. 

10. Виділіть заголовок четвертого слайда. Виконайте команду  
Формат � Шрифт � поставте галочку у віконце Рельєф 

 

Дрібний рельєфний текст дуже складно прочитати. Краще 

залишити даний прийом для більших заголовків. Прийміть також 

до уваги, що в деяких кольорових схемах рельєф буде практично не 

видимий. У такому випадку потрібно або застосувати  іншу 

кольорову схему, або вдатися до іншого шаблона. 

11. Збережіть зміни 
 
9.5.14. Підсумковий слайд 

На основі обраних слайдів, у підсумковому слайді 
формується маркірований список заголовків кожного слайда серії. 
Підсумковий слайд можна помістити як до, так і після сукупності, 
що узагальнюється їм. Він може відігравати роль анотації доповіді.  

Щоб створити підсумковий слайд, виконаєте наступні дії.  
1. Натисканням клавіш Alt+Shift+A згорніть вміст усіх 

слайдів.  
2. Клацніть на значку слайда 2, натисніть клавішу Shift і, не 

відпускаючи її, клацніть на значку слайда 6.  

3. Клацніть на кнопці Підсумковий слайд  панелі 
інструментів Структура. Підсумковий слайд з'явиться перед 
виділеним набором, тобто він стане другим слайдом презентації.  
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4. Виділіть слова Підсумковий слайд, протягши по них 
покажчик миші, і введіть як заголовок підсумкового слайда текст 
Зміст доповіді.  

5. Відредагуйте заголовок: Шрифт Comic Sans MS, 48пт., 
будь-який колір з тінню «стиль5» 

6. Маркований стиль відредагуйте: шрифт Maiandra GD, 28 
пт., курсив, колір кожної. 

7. Перегляньте підсумковий слайд у звичайному режимі 
перегляду. Збережіть зміни 

8. Виділите перший слайд, виконаєте команду Показ слайдів 
� Почати показ. При кожному клацання миші буде мінятися 
слайд. Перегляньте свою презентацію повністю. 

9. Збережіть зміни, закрийте презентацію 
 
9.5.15. Переміщення слайдів між презентаціями 

Слайди можна переміщати й копіювати не тільки в межах однієї 
презентації, але й між різними презентаціями. Для цього необхідно 
розташувати презентації поруч одна з одною у режимі 
сортувальника слайдів. Виконаєте наступні дії.  

1. Відкрийте презентацію План  
2. Відкрийте презентацію План продажів 
3. Виберіть команду меню Вікно �  Впорядкувати все.  
4. Перемкніть обидві презентації в режим сортувальника 

(рис. 9.13.). Для цього клацніть на відповідних кнопках 
панелей режимів.  

 
Рис.9.13. Дві презентації в режимі сортувальник 
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Тепер можна переміщати й копіювати слайди між 
презентаціями точно так само, як це робилося в межах однієї 
презентації. При цьому шаблон слайда автоматично міняється 
відповідно до шаблона презентації, у яку він переміщається.  

1. У вікні презентація План виділите слайди з 1 по 3, 
перенесіть їх із затиснутої ЛКМ у вікно презентації План 
продажів і вставте між 1 і 2 слайдами. Зверніть увагу, що 
перенесені слайди автоматично змінили дизайн оформлення. 

2. Закрийте всі презентації, не зберігаючи змін 
 

9.5.16. Шаблон дизайну й кольорова схема 
Найпростіший і найбільш всеосяжний спосіб зміни 

зовнішнього вигляду презентації - це застосування іншого шаблона. 
Зміна шаблона впливає на дизайн фону й прийняті за 
замовчуванням параметри форматування тексту. Поставляються в 
комплекті PowerPoint шаблони дизайну розроблені професійними 
художниками та гарантують елегантність і привабливість 
презентації.  
Для зміни шаблона існуючої презентації виконайте наступні дії.  

1. Відкрийте презентацію План продажів 
2. Включіть звичайний режим  
3. Виберіть команду Формат �  

Оформлення слайда  
4. В області задач додатка з'явиться 

вікно Дизайн слайда із трьома параметрами. 
Клацніть на пункті Шаблони оформлення. 
У вікні Застосувати шаблон оформлення 
будуть відображатися різні шаблони; 
клацайте по черзі на них, щоб побачити 
пропоноване оформлення у вікні презентації.  

5. Зупинитеся на варіанті, що 
сподобався вам, (наприклад знайдіть шаблон 
Текстура) 

Одним з компонентів кожного шаблона є 
кольорова схема, що визначає впорядковану 
послідовність із восьми кольорів, 
призначених для зображення різних 
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елементів оформлення презентації.  
6. Переключіться в режим сортувальника 
7. Кожним з вищеописаних способів виділите четвертий і 

п'ятий слайди  
8. Клацніть на пункті Кольорові схеми у вікні Дизайн слайда. 

У вікні Застосувати кольорову схему будуть відображатися 
стандартні колірні схеми PowerPoint, як показано на рис. 9.14 

9. Якщо поставити покажчик миші на будь-який колір, 
з'являється язичок меню, 
клацнувши по ньому, 
виберіть команду  
Застосувати до виділених 
слайдів 

10. Оформите слайди 
будь-яким кольором 

11.  Збережіть зміни 
   Рис. 9.14. Зміна колірної схеми слайдів 

 
9.5.17. Маркери 
Основними текстовими елементами презентацій є списки. На 

відміну від Word списки PowerPoint споконвічно передбачаються 
багаторівневими, що вносить деяку специфіку в прийоми їхнього 
форматування.  
 

9.5.18. Текстові об'єкти 
1. Перейдіть на слайд, що називається Зміст доповіді.  
2. Змініть маркери в цьому списку 
3. Клацніть у списку цього слайда правою кнопкою миші й 

виберіть у контекстному 
меню команду Формат 
прототипу � вкладка 
Напис 

4.  Настройте картку, як 
показано на рис 

5. Розкрийте вкладку Кольори 
й лінії, що дозволяє задавати 
фон й рамку об'єктів  
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6. У палітрі колір Заливання виберіть жовтий колір.  
7. В аналогічній палітрі роздягнула Лінії вкажіть темно-синій 

колір.  
8. У списку, що розкривається, шаблон виберіть пунктирну 

лінію.  
9. За допомогою лічильника товщина задайте товщину 6 п. � 

ОК 
10. Збережіть зміни. 

 
 9.5.19. Налаштування презентації. Зміна слайдів 

Для всіх слайдів встановіть параметр ЗМІНА СЛАЙДІВ: 
• Застосувати до виділених слайдів - Годинникова 

стрілка 3 сектори 
• Змінити перехід - Швидкість середня 
• Зміна слайда -  автоматично через 3 секунди 

Для того щоб супроводити появу вашого слайда нестандартним 
способом, потрібно виділити необхідний об'єкт на слайді, і Додати 
ефект на панелі Область задач (праворуч на екрані) настройте 
анімацію наступних об'єктів 

 Сховайте 7, 8,  слайди.  

 
Додати 

ефект 
Ефект Початок Напрямок Швидкість 

Об'єкт 1 Вхід Шашки 
Після 
попереднього 

Долілиць Швидко 

Об'єкт 2 Виділення Мерехтіння 
Після  
попереднього 

 Середньо 

Об'єкт 3 Вхід Змивання З попередньої  Повільно 

Об'єкт 4 Виділення 
Кольорова 
хвиля 

Після 
попереднього 

 Середньо 

Об'єкт 7 Виділення 
Зміна 
розміру 

З попередньої 200% швидко 

Об'єкт 8 Вихід Титри З попередньої  
Дуже 
повільно 

Об'єкт 
10 

Вихід Бумеранг З попередньої  
Повільно 
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 Настройте параметри перегляду слайд-фільму наступним 
чином: 

• автоматично (повний екран) 
• без лінійки прокручування 
• без анімації, без мовного супроводу 
• слайди змінюються за часом 

Запустіть перегляд презентації, натиснувши клавішу  F5. 
  

     9.6. Вимоги до звіту з лабораторної роботи 
9.6.1. Створити презентацію згідно пунктів 9.5.11 – 9.5.19. 
 
9.7. Контрольні запитання 

1. Основні елементи презентації, створюваної в PowerPoint та їх 
характеристики. 

2. Як створити презентацію в PowerPoint? 
3. Як змінити форму поля в PowerPoint? 
4. Назвіть основні прийоми форматування тексту в PowerPoint. 
5. Для чого призначена функція «Порядок анімації»?  
6. Як розширити число вживаних кольорів? 
7. Які дії необхідно виконати для зміни фону слайду? 
8. Визначення та призначення переходу. 
9. Призначення чорно-білої презентації. 
10. Назвіть режими перегляду презентації.  
11. Які дії необхідно виконати для зміни шаблона існуючої 

презентації? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


