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ДИСЦИПЛІНА «МИСТЕЦТВО КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ» / 

ART OF COMPUTER PRESENTATION DESIGN 

 

Анотація. Курс «Мистецтво комп’ютерної презентації» належить до списку дисциплін вільного 

вибору. Курс забезпечує професійний розвиток здобувачів і призначений сформувати вміння 

застосовувати головні технічні прийоми для конструювання комп’ютерних презентацій для 

різних галузей знань, промисловості і бізнесу. 

The course «Art of computer presentation design» is the discipline from the list of the PhD student 

free choice. It provides the professional development of the student and is aimed to form the skills 

of application of the general techniques for creating computer presentation for different fields of 

knowledge, industry and business. 

Мета навчальної дисципліни: дати аспірантам базові знання інструментів і методик, що 

використовуються при розробці комп’ютерних презентацій. Головним інструментом створення 

презентацій обрано продукт компанії Microsoft PowerPoint. Аналізуються всі стадії життєвого 

циклу презентації.  

The aim of the course «Art of computer presentation design» is to teach the PhD student of the basic 

notions of the instruments and methods, used in presentation computer design. As the main 

instrument for creation of presentations, Microsoft PowerPoint is selected. All stages of presentation 

life cycle are analyzed. 

Попередні вимоги:  

Аспірант повинен знати: основні концепції перетворення даних, прийняті у компанії 

Майкрософт, а також володіння настільними та портативними комп’ютерами.  

Аспірант повинен вміти: виконувати основні операції з файлами, а також обробку екранних 

даних і пошук інформації в Інтернет.  

The graduate student should know: basic concepts of Microsoft data transformation and handling of 

desktop or notebook computers. 

The graduate student must be able: to execute the main file operations, proceed screen data and 

search for information in Internet.  

Змістовні модулі:  

 Вступ. Основи сценарію, аргументації та мови / Introduction. Fundamentals of 

scriptwriting, packing, argumentation and language 

 Планування. Як створити ефективні слайди за допомогою PowerPoint, дізнайтеся про 

інструменти, доступні в PowerPoint, як структурувати сюжетну лінію, створити дошки 

розкадрів, визначити основні елементи дизайну слайдів, відобразити дані / Planning. 

How to create effective slides using PowerPoint, learn about the tools available within 

PowerPoint, how to structure storyline, create storyboards, identify primary elements of 

slide design, display data. 

 Конструювання. Вивчіть деякі принципи дизайну для створення ефективних слайдів 

PowerPoint із візуальними зображеннями, що відображають дані. Вивчіть набір 

інструментів для створення простих, чітких та естетичних слайдів / Construction. Learn 

some design principles for creating effective PowerPoint slides with visuals displaying data. 

Learn a set of tools to create simple, clear and aesthetic slides. 

 Представлення. 1) Підготовка – як боротися зі страхом і тривогою 2) Голос, темп і 

жести – як говорити, стояти і рухатися. 3) Отримання прямого відгуку – як взаємодіяти 

з аудиторією. 4) Заняття питаннями та питаннями імпровізації / Delivering. 

1) Preparation — how to deal with fear and anxiety 2) Voice, pace and gesture – how to 

speak, stand and move. 3) Getting live feedback – how to interact with the audience. 

4) Taking Q&A and Improvisation. 



Мова викладання: англійська  

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 

ДВА.3.02.08. 

Кількість кредитів: 4  

Форма заключного контролю: іспит 

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 

аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 

консультація), 96 годин самостійної  

Викладач: Шевченко Володимир Петрович, к.ф.-м.н., доцент кафедри інтелектуальних 

програмних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики. 

Інформація про викладача: http://csc.knu.ua/uk/person/vpsh 

http://csc.knu.ua/uk/person/vpsh

