
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ  

 
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

1. Тільки ті учасники, чиї тези були відібрані командою рецензентів ПННР, матимуть можливість 

представити свої дані у вигляді слайдової презентації. 
 

Більш детальну інформацію про день та час представлення своїх даних Ви отримаєте ближче до 

Симпозіуму.   

 

2. Автори матимуть 15 хвилин для презентації даних, а також 10 хвилин для відповіді на 

запитання, тому рекомендована загальна кількість слайдів від 10 до 25. Проте, очікуйте, що в 

середньому Ви будете витрачати від 30 до 60 секунд на кожен слайд.  

 

3. Всі презентації мають бути представлені як українською, так і англійською мовою (повинно 

бути надано два файли – українська та англійська версії презентації). Представляти свою 

роботу Ви можете українською, російською, або англійською мовою. Якщо Вам потрібна 

допомога з перекладом презентації, будь ласка, завантажте її у Share Point таким же 

способом, яким Ви завантажували тези, не пізніше 26 березня  2018 року. Ви можете знайти 

інструкцію із завантаження презентації у файлі під назвою «Share Point Instructions». 

 

 
 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦІЇ: 

 

Презентація повинна містити наступні елементи: 

 Заголовок 

o Назва повинна бути чіткою та відповідати змісту роботи. 

 

 Вступ 

o Обґрунтуйте актуальність Ваших досліджень, вкажіть мету роботи або інформацію про 

те, як виникла ідея про дослідження (наприклад, гіпотеза, відкриття чи основне питання).  

 Методи 

o Надайте описову інформацію про всі методи, що використовувались для проведення 

досліджень та отримання даних, представлених у презентації 

 Результати  

o Отримані дані, результати досліджень потрібно об’єднати, проаналізувати, додати 

статистичну оцінку. Приділіть увагу ключовим, на Вашу думку, даним, так як презентація 

обмежена часом.  

 Висновки 

o Підсумуйте всі дані та висновки, які, на Вашу думку, є важливими. Окресліть перспективи 

подальших досліджень.  

 Список використаної літератури 

 Подяка 

 

 

ПОРАДИ З НАПИСАННЯ: 

 

1. Презентації повинні бути створені в PowerPoint та мають бути надані організаторам в PowerPoint, 

Adobe PDF файлі чи у будь-якому іншому зручному і легкодоступному типі файлів. 



 

2. Кожен слайд повинен бути добре видимим для читання навіть з протилежної сторони зали. Ви 

можете використовувати прості малюнки, схеми та таблиці для демонстрації даних. Застосовуйте 

чіткі, не перенавантажені та прості таблиці, що стосуються теми.  

 

3. Не читайте свої слайди! Впевніться, що слайди містять лише ключову інформацію чи дані, що 

доповнюють усну презентацію та при цьому не включають все, що Ви будете говорити.  

 

4. Якщо Вам потрібна допомога у створенні презентації, будь ласка, повідомте нам не пізніше 26 

березня 2018 року.  
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