
 

Вимоги до комп'ютерної презентації 

 

1. Презентація починається з титульного слайда, на якому зазначають її назву 

та, як правило, відомості про авторів 

2. Відомості у презентації розміщують, як правило, у логічній (від 

постановки задачі до висновків) або у хронологічній послідовності; 

3. Кожен слайд повинен містити заголовок, який описує основну ідею вмісту 

цього слайда; 

4. Для кращого сприйняття комп’ютерної презентації, яка створюється для 

виступу перед аудиторією, слайди не повинні бути перенасичені текстом і 

графічними об’єктами. 

 

Вимоги до текста: 

1. Слайд має містити не більше 20% тексту від обсягу слайду. Усього на 

слайді доцільно розміщувати не більше ніж 6-8 рядків тексту, по 6-8 слів у 

рядку; 

2. Текст повинен складатися з простих речень та бажано коротких слів; 

3. Розмір символів тексту має бути достатнім для розпізнавання з 

найвіддаленішого кутка аудиторії, де проходить демонстрація. 

Рекомендований розмір символів не менше ніж 24 пт. 

 

Вимоги до графічних об’єктів слайдів: 

1. Кількість зображень повинна бути достатньою для ілюстрації змісту слайда 

або виступу, але не переобтяжувати сприйняття відомостей; 

2. Варто вибирати такі зображення, на яких деталі добре розрізняються; 

3. Бажано для розміщення на одному слайді вибирати зображення одного 

стилю: 

-або фотографії 

-або мальовані зображення 

 

Вимоги, які стосуються загального оформлення 

1. Усі слайди бажано оформлювати в одному стилі. Доцільно вибирати теми 

оформлення, запропоновані в редакторі презентацій; 

2. У кольоровій гамі презентації рекомендується використовувати не більше 

ніж 2-3 кольори та 2-3 їх відтінки; 

3. Для перегляда на екрані монітора варто вибирати темні відтінки кольорів, 

щоб не втомлювати глядача 

4. Якщо планують демонструвати презентацію на великому екрані з 

використанням мультимедійного проектора, то колір тла має бути світлим 

5. Якщо планують демонструвати презентацію на великому екрані з 

використанням мультимедійного проектора, то колір тла має бути світлим 



6. Колір тексту має бути контрастним до кольору тла. 

 

Структура презентації 

Кількість слайдів слід звести до мінімальної: наприклад, 

слайд 1 — титульний (назва, дані про виконавця); 

слайди 2–8 — власне презентація; 

слайд 9 — заключний (висновки). 

 

 

 
 


