
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ  
 

 

Яка тривалість доповіді?  

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

доповідь має бути НЕ менше 15 хвилин. 

 

У якому форматі я маю створити презентацію?  
Презентація повинна бути створена в Microsoft PowerPoint та має бути надана організаторам в PowerPoint 

файлі. Формат PDF не приймається.  

 

Скільки слайдів я можу зробити?  

Рекомендована загальна кількість слайдів від 10 до 15.  

 

Якою мовою повинна бути створена та представлена доповідь?  
Всі презентації мають бути двомовними, містити українську та англійську мови. Потрібно створити один 

файл, де на кожному слайді буде розміщено дві мови (як на схемі нижче).  

Представляти свою роботу Ви можете українською, російською, або англійською мовою.  

 

Куди звертатись, якщо мені потрібна допомога з перекладом?  

Якщо Вам потрібен переклад на англійську мову, залиште пустим поле ліворуч, де має бути розміщений 

текст англійською. Якщо потрібен переклад на українську мову, залиште пустим поле праворуч.  

 

Куди завантажити презентацію?  

Презентацію потрібно завантажити за посиланням https://symposium.ua-sea.com/ua  

Для входу в систему Вам необхідно ввести логін та пароль, який Ви створили при реєстрації тез на 

Симпозіум 2019.  

 

Я завантажив(ла) презентацію. Що далі?   
Після завантаження Ваша презентація буде передана на рецензування. Після завершення етапу 

рецензування, Вам будуть надіслані коментарі рецензентів та подальші вказівки щодо Вашої презентації. 

 

https://symposium.ua-sea.com/ua


 

  
 

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. Кожен слайд повинен бути добре видимим для читання. Ви можете використовувати прості 

малюнки, схеми та таблиці для демонстрації даних. Застосовуйте чіткі, не перенавантажені та 

прості таблиці, що стосуються теми.  

 

2. 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.  

 

 

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ 
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