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Модуль 2. Форми викладу та висвітлення презентації результатів власного 

наукового дослідження. Технологія презентації з використанням новітніх 

інформаційних технологій. 

Змістовий модуль 1. Форми викладу та висвітлення презентації 

результатів власного наукового дослідження. Технологія представлення 

результатів наукового дослідження у вигляді презентації. 

Тема 1. Форми викладу та висвітлення презентації результатів власного 

наукового дослідження. Технологія представлення результатів наукового 

дослідження у вигляді презентації. 

Форми викладу матеріалів власного наукового дослідження. Презентація як 

форма висвітлення та представлення результатів наукового дослідження. 

Принципи інформативного представлення матеріалів власного дослідження у 

вигляді презентації. Базові вимоги до структури мультимедійної презентації із 

висвітленими результатами наукового дослідження. Технологія представлення 

результатів наукового дослідження у вигляді презентації.  

Знати: 

1. Форми викладу матеріалів власного наукового дослідження. 

2. Принципи інформативного представлення матеріалів власного 

дослідження у вигляді презентації. 

3. Базові вимоги до структури мультимедійної презентації із висвітленими 

результатами наукового дослідження.  

4. Технологію представлення результатів наукового дослідження у вигляді 

презентації. 

Уміти: 

1. Створювати мультимедійну, інтерактивну і автоматичну презентації. 

2. Інформативно подавати матеріал із застосуванням мультимедійної 

презентації. 

3. Організовано спілкуватися з аудиторією та доступно презентувати 

отримані результати власних досліджень. 
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