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ВИМОГИ  ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

щодо підготовки та проведення мультимедійних презентацій 

       Матеріали в електронному вигляді представляються на електронних 

носіях у форматі електронних презентацій.  

Структура матеріалу: 

 

      1) титульний слайд –  містить назву навчального закладу, тему,  ПІБ та 

посаду  доповідача;  

      2) інформаційні слайди – містять актуальність проблеми; завдання, хід та 

зміст заняття; діаграми і графіки, необхідні текстові, табличні й інші 

матеріали; результати та основні висновки; 

     3) завершальний слайд – містить подяку за увагу. 

Формат слайдів: 

 розмір слайдів має відповідати розміру екрана; 

 орієнтація слайда – альбомна; 

 ширина слайда – 24 см; 

 висота слайда – 18 см; 

 графічний і текстовий матеріали розміщуються на слайдах так, щоб 

ліворуч і праворуч від краю слайда залишалося чисте поле шириною не 

менше 0,5 см. 

Кольорова гамма слайдів: 

 дотримуватись поєднання максимум трьох базових кольорів (фон,  

текст,  заголовок); 

 уникати занадто яскравих фонів та  пастельних тонів шрифту;                         

 використовувати нейтральний (світлий) колір фону, враховуючи при 

цьому, що рівень яскравості на мультимедійній дошці знижується;  

 враховувати особливості сприймання кольору при зорових вадах. 

Зокрема, не використовувати поєднання червоного та чорного, синього 

і зеленого, червоного і жовтого кольорів; 

 дотримуватись м’якої контрастності кольорів фону і тексту, 

враховуючи, що в темному приміщенні краще сприймається темніший 

шрифт на світлому фоні, а в освітленому приміщенні – навпаки; 

 дотримуватись єдиного стилю всіх слайдів в рамках однієї презентації 

(уся презентація - в одній кольоровій палітрі, на базі одного шаблону);                           

 уникати фонових малюнків, тіней, а також анімацій та фотографій як 

фону. 
      



Текст слайдів: 

 використовувати шрифти  Arial, Tahoma, Times New Roman, Verdana; 

 обмежуватись двома або трьома шрифтами для всієї презентації; 

 застосовувати жирний (напівжирний) шрифт; 

 здійснювати диференційований вибір розміру шрифту, але не менше 32 

пунктів; 

 міжрядковий інтервал повинен становити 25-30% розміру шрифту; 

 уникати використання дрібного шрифту та курсиву; 

 уникати  виділення тексту підкресленням (окрім гіперпосилань);  

 кожен слайд презентації повинен мати заголовок, відображати одну 

думку і коментуватись доповідачем; 

 дотримуватись лаконічного викладу матеріалу; 

 уникати перевантаження слайду текстом ( до 6 рядків тексту на слайді, 

залишаючи при цьому 40% площі слайду вільною); 

 в одному рядку тексту не повинно міститись більше 30 знаків; 

 уникати читання тексту із слайду; 

 дотримуватись рівномірного використання простору на слайді; 

 не писати  весь текст прописними літерами; 

 під час набору тексту пробіли ставляться: 

             -  після, а не до знаків:  крапка;  кома;  двокрапка;  крапка з  

                 комою; знак питання; знак оклику; закриваючі лапки;  дужка, 

                 що закриває текст; 

             -  до, а не після знаків: дужка, що відкриває текст; відкриваючі  

                 лапки; 

             -  між окремими словами. 

Числові значення на слайді: 

 значення року вказувати арабськими цифрами, а століття – римськими; 

 уникати використання числового значення, оформленого у вигляді 

буквеного скорочення (наприклад, «тис.», «млн.», «млрд.»); краще для 

сприйняття вживати арабські цифри (наприклад, 1000, 1 000 000, 

1 000 000 000); 

 доцільно виділяти числові значення іншим кольором, розміром 

шрифту. 

Графічні об’єкти в презентації: 

 дотримуватись відповідності ілюстрацій до змісту слайда;  

 уникати спотворення пропорцій графічних об’єктів; 

 підпис малюнка розміщується під малюнком; 



 під час розміщення на слайді тексту і графічного об’єкта враховувати 

особливості сприйняття інформації: зліва направо і зверху вниз 

(смислова домінанта розміщується зверху ліворуч); 

 таблиці і діаграми розміщуються на світлому або білому фоні; 

 демонстрацію графічних об’єктів супроводжувати детальними 

коментарями. 

Анімація об’єктів і зміна слайдів: 

 будь-який рухомий об’єкт знижує сприйняття, відволікає, порушує 

динаміку уваги; 

 у титульному слайді використання анімації об’єктів не допускається; 

 в інформаційних слайдах допускається використання анімації об’єктів 

тільки у випадку, якщо це необхідно для відображення змін, що 

відбуваються в тимчасовому інтервалі, і якщо черговість появи 

анімованих об’єктів відповідає структурі заняття. У решті випадків 

використання анімації є недоцільним; 

 анімація об’єктів повинна відбуватися автоматично після закінчення 

необхідного часу; анімація об’єктів в межах одного слайда “по 

клацанню” не є раціональною; 

 для зміни слайдів використовується режим “вручну”. Перехід слайдів у 

режимі “за часом” не допускається; 

 дозволяється використання стандартних ефектів переходу, окрім 

ефектів “жалюзі”, “шашки”, “розчинення”, “горизонтальні смуги”; 

 для всіх слайдів застосовується однотипний ефект їх переходу; 

 звуковий супровід анімації об’єктів і переходу слайдів 

використовується за виключної необхідності. При цьому озвучення 

повинне виникати при появі слайду; 

 обмежуватись наступними звуковими супроводами: "Click", "свист" 

або  "дзвін"; 

 час демонстрування одного слайда має складати не менше 2-3 хвилини. 

 

 

 

 


