
ПОНЯТТЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

Комп’ютерна презентація – це спосіб наочно подати 

інформацію з використанням аудіовізуальних засобів. 

Слайдова презентація – пов’язана певним чином 

послідовність слайдів, виконаних у єдиному стилі, 

збережена в єдиний файл. 

Слайд – логічно автономна інформаційна структура, 

яка може містити текст, графічні об’єкти, звук, відео 

та анімаційні об’єкти, подані на екрані монітора, 

аркуші паперу або плівці у формі єдиної композиції. 

Потокова презентація – це електронна презентація, 

усі дії якої чітко прив’язані до часової шкали, тобто 

тривалість усіх дій, а також час їх початку та 

закінчення в цій презентації визначено заздалегідь і 

їх не можна змінити під час демонстрування. 

Демонстрація – процес створення комп’ютерної 

презентації. 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ 

ПРЕЗЕНТАЦІЙ 



ФОРМАТИ ФАЙЛІВ, У ЯКИХ МОЖУТЬ БУТИ 
ЗБЕРЕЖЕНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

Об’єкт Властивості об’єкта 

Слайд 
Тип, розміри, порядковий номер, 
орієнтація, тло, наявність 
колонтитулів, кольорова схема та ін. 

Напис 
Шрифт, розмір, колір, накреслення, 
видозміна, інтервали, розміщення 
на слайді, ефекти анімації та ін. 

Малюнок 
Вид, розмір, кольори, стилі 
оформлення, положення, ефекти 
анімації та ін. 

Таблиця 
Кількість рядків і стовпців, їхня 
висота і ширина, ефекти 
анімації та ін. 

Діаграма 
Тип, розмір, положення на слайді, 
ефекти анімації та ін. 

Відеофільм 

Тип, розміри екрана показу, 
тривалість, кольори, якість 
відтворення зображення, тип 
зв’язку з файлом презентації та ін. 

Аудіозапис 

Тип, тривалість, кольори, якість 
відтворення звуку, тип зв’язку 
з файлом презентації, час початку і 
закінчення та ін. 

Гіперпосилання 
Тип об’єкта, на який посилається, 
його розміщення та ін. 



ЕТАПИ РОБОТИ НАД КОМПЮТЕРНОЮ 
ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ 

 
 
1 етап. Постановка завдання 

 Для чого призначено створювану презентацію 

 У якій форму демонструватимуть презентацію 
(під керівництвом доповідача або автоматично) 

 За допомогою яких апаратних засобів 
відбуватиметься демонстрація; 

 Потребу друкування матеріалів презентації. 

 

2 етап. Планування презентації 

 Зібрати матеріал для презентації 

 Розділити підготований для презентації 
матеріал на логічно завершені блоки, визначити 
порядок їх розміщення в презентації та 
послідовність переходів між ними 

 Вирішити, яку кількість слайдів міститиме 
кожен блок презентації 

 

3 етап. Створення презентації 

 Дотриматися вимог щодо оформлення 
презентації 

 Виконати всю підготовчу роботу із 
зображеннями 



4 етап. Керування презентацією 

 Урахувати вплив різноманітних чинників на 
демонстрацію презентації 

 Роздрукувати видачі 

 Зберегти підготовану презентацію як 
демонстрацію 

 З’ясувати, чим ви будете керувати 
демонстрацією та опанувати механізм 
керування. 

 
 

 
  



ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОЇ ТА ЕФЕКТНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 
 

1. Створіть основу презентації 

2. Виконуйте правило створювання слайдів 

 Кожен слайд має відображати одну думку  

 Заголовки мають бути короткими, привертати 
увагу аудиторії та узагальнювати головну 
думку 

 Усі слайди презентації мають бути витримані в 

одному стилі. 

 

3. Продумайте дизайн презентації: збалансований, 
контрастний, економний, єдиний 

 Слайди не мають бути занадто яскравими. 

 Фон має бути нейтральним, щоб домінував 
зміст слайда. 

 Кількість блоків, що відображають графічні чи 
статистичні дані, має бути в межах 1-4. 

 

4. Зважайте на правила роботи з текстом презентації 

 У заголовках слід використовувати великі і 
малі літери. 

 Текст пояснень має бути коротким і складеним 
з простих речень. 



 Всього на слайді має бути не більше 6–8 рядків 
тексту. 

 Дієслова мають бути використані в одній 
часовій формі. 

 

5. Правильно працюйте з графічним зображенням 

 Розміщуйте зображенням лівіше за текст 

 Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати 
знизу. 

 

6. Керуйтесь правило «легко для очей та вух» 

 Використовуйте спеціальні візуальні ефекти в 
міру 

 Не зловживайте музикою 

 

7. Правильно використовуйте анімацію 

 Використовуйте анімаційні ефекти для 
пояснення динаміки системи, процесів, але ні в 
якому разі не для привертання уваги аудиторії 

 

8. Правильно визначте темп демонстрації 
презентації 

 
 
 

 



ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДИЗАЙНУ СЛАЙДІВ. 
СТИЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

 
 
Дизайн – це процес художньо-технічного 

проектування виробів або їхніх комплексів. 

 

Напрямки дизайну: 

 промисловий дизайн – об’єктами якого є 
знаряддя праці: інструменти й обладнання, 
машини й устаткування тощо; 

 дизайн середовища, що у свою чергу 
поділяється на: 

o архітектурний дизайн, об’єктами якого є 
будівлі та система їхнього розміщення на 
місцевості; 

o дизайн інтер’єру, об’єктами якого є 
внутрішні приміщення будівель, елементи 
освітлення, меблі тощо; 

o ландшафтний дизайн, об’єктами якого є 
парки, сквери, присадибні ділянки, зелені 
куточки тощо; 

 графічний дизайн – об’єктами якого є книжки, 
плакати, періодичні видання, буклети, рекламна 
продукція, шрифти тощо; 

 комп’ютерний дизайн – об’єктами якого є веб-
сайти (веб-дизайн), прикладні комп’ютерні 
програми, комп’ютерні ігри, електронні 



документи (текстові документи, презентації, 
ділова графіка тощо), цифрова фотографія 
тощо; 

 дизайн зовнішнього вигляду людини – 
об’єктами якого є зачіски, макіяж (франц. 
maquillage – грим, спотворення істини) або 
візаж (англ. visage – обличчя, вигляд), одяг, 
взуття, аксесуари тощо. 

 

Закони композиції, колористики та ергономіки: 

 композиція – наука про узгодження складових 
об’єкта для надання йому зовнішньої 
привабливості та функціональності, а також і 
результат такого узгодження; 

 колористика – наука про колір, його властивості, 
особливості сприйняття кольорів людьми різних 
вікових і соціальних категорій тощо;  

 ергономіка – наука про ефективність 
використання людиною пристроїв, засобів, 
інструментів на основі врахування особливостей 
побудови та функціонування людського 
організму. 

 

Властивості композиції: 

 Цілісність – властивість, яка створює у глядача 
відчуття єдиного цілого. Усі елементи презентації 



повинні бути чимось зв’язані – єдиним стилем 
оформлення, єдиним підходом до реалізації 
анімації, стандартним для даної презентації 
розміщенням елементів, що повторюються, тощо. 

  Виразність – властивість, що визначає, наскільки 
точно подається основна ідея презентації чи 
окремого слайда. Її високий рівень досягається 
вмілим використанням контрастних кольорів, 
зміною форми об’єкта, розміщенням у центрі 
слайда найбільш важливих об’єктів або 
вставленням їх у просту геометричну фігуру – 
круг, овал, квадрат, трикутник. 

  Динамічність – властивість, яка вказує на 
швидкість зміни станів об’єкта. Для забезпечення 
високої динамічності використовують зміну 
пропорцій окремих об’єктів. Спрямована або 
видовжена вліво чи вправо форма об’єкта 
відображає динамічність. 

 Симетрія і асиметрія – властивості композиції, 
що вказують на взаємне розміщення об’єктів. 
Симетричне розміщення об’єктів підкреслює 
статичність, надійність і гармонійність 
композиції, а асиметрія – здатність до швидкого 
розвитку та готовність до змін, мобільність 
композиції. 

 

 

 



КОЛОРИСТИКА 

 

Психологічна характеристика кольорів: 

 червоний колір – енергійний, 
агресивний, збуджуючий, на певний час 
активізує всі функції організму, піднімає 
настрій; 

  жовтий колір – зменшує 
втомлюваність, стимулює органи зору і 
нервову систему, сприяє розумовій 
діяльності та вирішенню проблем; 

 зелений колір – фізіологічно найбільш 
сприятливий для людини, зменшує 
напругу і заспокоює нервову систему, на 
тривалий час збільшує працездатність, 
сприяє критичному і вдумливому 
підходу до вирішення проблем, 
зменшенню кількості помилок у 
прийнятті рішень; 

 блакитний колір – знижує значення 
більшості фізіологічних властивостей 
організму – пульсу, тиску, тонусу м’язів, 
сприяє виникненню відчуття 
розчарування та підозри; 

 синій колір – за дією схожий з 
блакитним, з більш вираженим ефектом, 
коли заспокоєння може переходити в 
пригнічення; 



 фіолетовий колір – у чомусь поєднує 
властивості синього й червоного, може 
викликати неврівноваженість, відчуття 
незахищеності. 

 

Для перегляду на екрані монітора слід 
вибирати темні відтінки кольорів для тла, бо 
яскраві кольори втомлюють користувача. 

Якщо ж презентація буде демонструватися на 
екрані з використанням мультимедійного 
проектора або роздруковуватися на папері, то 
основний колір повинен добиратися зі світлих 
відтінків. 

 

 

ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ: 

 контрастні кольори – два кольори, між якими на 
кольоровому крузі знаходяться три проміжні 
кольори, наприклад синій і червоний, фіолетовий і 
помаранчевий тощо 

 додаткові кольори – два кольори, що розміщені 
один напроти одного на кольоровому крузі, 
наприклад синій і помаранчевий, фіолетовий і 
жовтий тощо 

  монохроматичні (відтінкові) кольори – кольори, 
що розміщені в одному секторі на кольоровому 
крузі. Це фактично один колір з різною 
насиченістю 



 теплі кольори – кольори, що розміщені в правих 
секторах кольорового круга від червоного до 
жовто-зеленого; 

 холодні кольори – кольори, що розміщені в лівих 
секторах кольорового круга від пурпурного до 
зеленого. 

Як правило, в кольоровій гамі презентації 
використовується 2–3 кольори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ СИМВОЛІВ І ТЛА 



ДОДАВАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ  
ДО ОБ’ЄКТІВ СЛАЙДА 

 
 

Анімація (франц. animation – оживлення) – вид 
кіномистецтва, в якому рух об’єктів 
моделюється з використанням мальованих 
(графічна анімація), об’ємних (об’ємна 
анімація) або створених з використанням 
комп’ютерних програм (комп’ютерна 
анімація) об’єктів. 

 

Призначення за замовчуванням кнопок дій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Користувач може встановити один з трьох режимів 
показу презентації: 

 керований доповідачем (увесь екран) – для 
випадку, коли доповідач демонструє 
презентацію аудиторії; 

 керований користувачем (вікно) – для 
випадку, коли презентація створена для 
самостійного перегляду користувачем на 
моніторі комп’ютера: з Інтернету, з компакт-
диска або іншого носія. Для того щоб 
користувач (глядач) міг змінювати тривалість 
перегляду кожного зі слайдів, незважаючи на 
задану автором, необхідно встановити позначку 
прапорця зі смугою прокручування; 

 автоматичний (увесь екран) – для випадку, 
коли не передбачається втручання глядача в 
процес демонстрації презентації – презентація 
на виставковому стенді, на демонстраційному 
моніторі в торговельній залі, на вокзалі тощо. 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

Критерії оцінювання 

Зміст 

Чи є презентація чітко спланованою, доступною, цікавою 
для даної аудиторії? 

Наскільки достовірними є подані відомості? Чи 
достатньою є кількість використаних джерел для 
обґрунтування поданих даних? 
Чи є актуальними та практично значущими для аудиторії 
подані повідомлення? 
Чи грамотно викладені подані відомості? 

Чи є відповідні висновки, рекомендації? 

Дизайн 

Чи добір шрифтів та їхнього розміру сприяє легкості 
читання та сприйняття, чи відповідає змісту презентації? 

Чи підкреслює зміст запропонований фон, чи є він 
самобутнім та психологічно 
комфортним? 

Чи використовуються зображення у презентації? Чи 
опрацьовані вони належним чином? Чи доповнюють зміст 
використані зображення? 

Чи використовуються діаграми, графіки, схеми? Наскільки 
доцільним є їх добір? 

Наскільки доцільно використано можливості анімації? 

Чи відповідає кількість слайдів презентації розкриттю її 
змістової частини відповідно до мети її створення? 

 


