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Модуль 2. Форми викладу та висвітлення презентації результатів власного 

наукового дослідження. Технологія презентації з використанням новітніх 

інформаційних технологій. 

Змістовий модуль 2. Візуальні форми: стендові (постерні) доповіді: правила 

оформлення; мультимедійна презентація, завдання, правила побудови. 

Технології презентації результатів дослідження у вигляді постера. 

Тема 2. Візуальні форми: стендові (постерні) доповіді: правила 

оформлення; мультимедійна презентація, завдання, правила побудови. 

Технології презентації результатів дослідження у вигляді постера. 

Візуальні форми викладу матеріалів власного наукового дослідження. Стендова 

доповідь як форма висвітлення та представлення результатів наукового 

дослідження. Завдання та загальні вимоги до структури стендової доповіді, 

правила оформлення. Принципи інформативного представлення матеріалів 

власного дослідження у вигляді стендової доповіді. Технологія представлення 

результатів наукового дослідження у вигляді постера.  

Знати: 

1. Візуальні форми викладу матеріалів власного наукового дослідження. 

2. Завдання та загальні вимоги до структури стендової доповіді, правила 

оформлення. 

3. Принципи інформативного представлення матеріалів власного 

дослідження у вигляді стендової доповіді. 

4. Технологію представлення результатів наукового дослідження у вигляді 

постера. 

Уміти: 

1. Створювати структуру постера для представлення результатів власного 

дослідження. 

2. Інформативно подавати та представляти науковий матеріал у вигляді 

постера. 
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