
Додавання відеокліпів, 
звукових ефектів і 

мовного супроводу до 
слайдової презентації



Запитання
1. Які етапи розробки комп'ютерної презентації? 

Охарактеризуйте їх.
2. Що таке композиція? Які вимоги до презентації 

зумовлено правилами композиції?
3. Що таке колористика? Які вимоги до презентації 

зумовлено правилами колористики?
4. Що таке колористика? Які вимоги до презентації 

зумовлено правилами колористики?
5. Що таке стиль? Що задає стиль оформлення слайда?
6. Що таке макет слайда? Поясніть призначення 

макета.
7. Як уставити до презентації слайд певного макета? 

Як змінити макет слайда?



Додавання відео до слайдів презентації

До презентації можна додавати мультимедійні дані:

Записувати мовний
супровід

Анімовані 
зображення

Аудіофайли Відеофайли



Відеофайл для додавання до презентації повинен бути
попередньо змонтований і збережений у форматі:

swf або 
іншому

vmw avi mp4

Додавання відео до слайдів презентації



Для додавання відео на слайд потрібно:

1. Виконати Вставлення  Медіавміст  Відео або вибрати
значок Вставити відео у покажчику місця заповнення
слайда.

Додавання відео до слайдів презентації



2. У списку Відео обирають режим:

Відкриття 
відеофайлів на 

комп'ютері

Вставлення 
відео з мережі 

Інтернет

Інструменти вкладки Відтворити забезпечують управління відео.

Додавання відео до слайдів презентації



Вікно 
Вставлення 

відео

Додавання відео до слайдів презентації



Якщо на останньому кроці наведеного алгоритму замість вибору 
кнопки Вставити відкрити список цієї кнопки та вибрати команду 
Зв'язати з файлом, то файл відео не буде вбудовано у презентацію, 
замість цього буде вставлено посилання на нього. Розмір файла
презентації при цьому не збільшиться.

Додавання відео до слайдів презентації



Звертаємо вашу увагу: якщо ви плануєте переносити 
презентацію з відео на інший комп'ютер, то перед 
зв'язуванням файл з відео потрібно помістити в ту саму 
папку, у якій збережено презентацію, та переносити обидва 
файли разом.

Додавання відео до слайдів презентації



Після додавання відео в будь-який з описаних способів 
відбудуться такі дії:

Зображення першого 
кадру відео з'явиться на 
слайді

Під зображенням буде 
розміщено панель 
керування переглядом 
відео

Додавання відео до слайдів презентації



На Стрічці з'явиться тимчасовий розділ Знаряддя для
відеозаписів з вкладками Формат і Відтворити.

Додавання відео до слайдів презентації



Налаштування відео у презентації
Використовуючи елементи керування вкладки Формат, 

можна:

Переглянути 
відео

Налаштувати 
яскравість, 

контрастність

Вибрати стиль 
оформлення

Вибрати форму 
рамки

Вибрати зображення, яке буде 
відображатися на слайді перед 

запуском відео

Налаштувати 
кольорову гаму



Елементи керування з вкладки Відтворити призначено для 
налаштування параметрів відтворення відео під час 
демонстрації презентації.

Лічильники Поява та Зникнення в групі Редагування на вкладці
Відтворити призначено для встановлення тривалості відповідних ефектів,
які можна застосувати на початку та завершенні відтворення відео.

Налаштування відео у презентації



Після вибору кнопки Обрізати 
відеозапис відкривається вікно 
Монтаж відео, у якому можна задати 
тривалість відтворення, указавши, з 
якого часу від початку відео 
розпочати його відтворення і в який 
момент часу завершити. Час можна 
задати з використанням відповідних 
полів з лічильниками або перемістити 
повзунки.

Час початку відтворення

Час завершення відтворення

Налаштування відео у презентації



За вибору кнопки ОК налаштування зберігаються, вікно 
Монтаж відео закривається. За потреби зроблені 
налаштування можна змінити, оскільки змінення самого відео 
не відбувається.

Налаштування відео у презентації



У групі Параметри відео елементи керування призначено 
для  виконання таких налаштувань:

Налаштування відео у презентації

Гучність Установлення гучності звуку у вставленому фрагменті 
відео

Початок Вибір способу запуску відтворення відео: після клацання 
лівої кнопки миші або автоматично після відкриття 
слайда. За замовчуванням відтворення відео 
розпочинається після клацання лівої кнопки миші

Відтворення на 
весь екран

Вибір режиму відтворення відео: в обмеженій області 
слайда чи в повноекранному режимі



Продовження…

Налаштування відео у презентації

Приховувати за 
відсутності 
відтворення 

Установлення режиму відображення або 
приховування області відтворення відео до 
початку або після завершення відтворення

Безперервне 
відтворення 

Установлення режиму повторного відтворення 
відео після його завершення до завершення 
перегляду слайда

Перемотати 
після 
відтворення 

Установлення режиму відображення першого 
кадру відео після завершення відтворення 
відеофрагмента



Додавання та налаштування звуку
До презентації можна додавати також звукові файли та 

звукові ефекти. У програмі PowerPoint передбачено роботу зі 
звуковими файлами форматів:

aiff або 
іншому

mp3 wav wma



Для додавання звукового файла до презентації потрібно:

1. Виконати Вставлення  Медіавміст  Аудіо  Аудіо на
моєму ПК…

1

Додавання та налаштування звуку



2. Вибрати звуковий файл у вікні Вставлення звуку.

3. Вибрати кнопку Вставити або команду Зв'язати з файлом у
списку цієї кнопки.

Додавання та налаштування звуку



Після додавання звукового файла відбудуться такі дії:

На слайді з'явиться значок

Під значком буде розміщено панель
керування відтворенням звуку

Додавання та налаштування звуку



На Стрічці з'явиться тимчасовий розділ Знаряддя для 
аудіозаписів з вкладками Формат і Відтворити.

Додавання та налаштування звуку



Налаштування, що виконуються елементами керування вкладки
Відтворити, аналогічні до налаштувань відео. Після вибору кнопки
Обрізати аудіозапис відкривається вікно Обтинання аудіо, у якому можна
вибрати час початку та завершення відтворення звуку.

Додавання та налаштування звуку



Якщо у списку Початок з групи Параметри аудіо вкладки 
Відтворити вибрати команду Відтворювання для всіх слайдів, 
то під час демонстрації презентації відтворення звуку не 
завершуватиметься після переходу на наступний слайд, а 
триватиме до завершення музичної композиції або до 
завершення демонстрації презентації.

Додавання та налаштування звуку



Запис мовного супроводу
Щоб додати мовний супровід до слайдів, його спочатку 

записують у звуковий файл і зберігають на комп'ютері. У 
Microsoft PowerPoint вбудовано засоби для звукозапису. 

Щоб викликати 
редактор звукозапису, 
слід на вкладці 
Вставлення обрати 
інструмент Аудіо та 
вказівку Записати 
аудіо...



Робота з редактором нагадує програму звукозапису 
операційної системи Windows.

Початок 
записування звуку

Призупинення 
записування звуку

Прослуховуван
ня записаного 

звуку

Запис мовного супроводу



Додавання звукових ефектів
У презентаціях можна додавати звукові ефекти, які будуть 

відтворюватися після вибору певних текстових і графічних об'єктів або 
наведення на них вказівника.

Для цього потрібно:

1. Вибрати текстовий або графічний об'єкт на слайді, для якого буде
застосовано звуковий ефект.

2. Виконати Вставлення Посилання Дія.



3. Вибрати вкладку Після клацання 
мишею або При наведенні вказівника 
миші у вікні Настроювання дії, що 
відкриється.

4. Установити позначку прапорця Звук.

5. Вибрати у списку бажаний звуковий 
ефект або команду Інший звук для 
вибору звуку з файла.

6. Вибрати кнопку ОК.

Додавання звукових ефектів



Запитання

1. Як додати відео до слайда презентації?
2. Які налаштування відео можна виконати в 

презентації?
3. Які параметри відтворення відео можна 

налаштувати?
4. Як керувати переглядом відео під час демонстрації 

презентації?
5. Як додати звук зі звукового файла до слайда 

презентації?
6. Що потрібно зробити для запису мовного 

супроводу?
7. Як додати звукові ефекти до текстових і 

графічних об'єктів презентації?



Сторінка
70

Працюємо з комп’ютером
https://pidruchnyk.com.ua/961-informatyka-9-klas-morze-2017.html посилання 
відкривається, якщо навести курсор на саме посилання і одночасно натиснути клавішу 
CTRL

https://pidruchnyk.com.ua/961-informatyka-9-klas-morze-2017.html


Домашнє завдання

Проаналізувати
§ 3.4, ст. 82-90



Дякую за увагу


