СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Дизайн слайдової презентації»
Керівник програми та менеджер – старший викладач Сєдих Ольга Леонідівна
Сертифікатна освітня професійна програма «Дизайн слайдової презентації» розроблена
для студентів бакалаврату, магістратури та аспірантів Національного університету харчових
технологій, а також для інших слухачів, які цікавляться теоретичними та практичними основами
розробки дизайну сучасних презентацій.
Дана програма рекомендована також співробітникам підприємств, науково-дослідних установ
та організацій усіх форм власності з метою підвищення кваліфікації з питань проектування й
розробки сучасних якісних презентацій.
Ключові переваги програми:
 здобуття слухачами знань щодо створення сучасних презентацій з використанням програми
Power Point, що в подальшому забезпечить популярний і дієвий спосіб наочно
продемонструвати партнеру, спонсору, клієнту свою продукцію або послуги, а так само
ефектно відобразити переваги Вашої компанії, а також що в подальшому забезпечить
переваги при працевлаштуванні на ринку праці;
 опанування практичних навичок дозволить в подальшому створювати ефектні слайд-шоу, з
використанням мовного супроводу та представлення презентації в форматі відео;
 приділяється більше часу на оволодіння практичних підходів щодо створення та дизайну
презентацій з мультимедійними елементами;
 при опануванні матеріалу слухачі отримують знання по роботі та монтажу мультимедійних
файлів;
 гнучкий графік: можливість вибору денної чи вечірньої форми занять;
 оплата за навчання можлива частинами.
По завершенні навчання, слухачі програми отримують сертифікат Національного
університету харчових технологій.
Організаторами і викладачами програми «Дизайн слайдової презентації» є провідні викладачі
кафедри інформатики Національного університету харчових технологій.
Програма передбачає вивчення таких тем:
1. Введення в Microsoft PowerPoint 2010
Призначення PowerPoint
Структура робочого вікна PowerPoint
Способи створення презентацій
2. Основи роботи зі слайдом
Знайомство з інтерфейсом PowerPoint
Вибір макета при додаванні нового слайда
Використання шаблонів презентації
Налаштування представлення подання слайдів
3. Робота в презентації зі шрифтом і текстом
Встановлення шрифтів. Текст, стиль тексту, атрибути оформлення
Перетворення тексту слайда в малюнок SmartArt
Додавання у слайди символів, формул та приміток
4. Додавання в слайди малюнків та інших об'єктів. Поняття теми слайда
Додавання та редагування графічних зображень
Використання тем форматів оформлення та їх вибір
Налаштування параметрів тем оформлення
5. Додавання в презентацію звукових ефектів
Додавання звукових ефектів
Організація мовного супроводу

Налаштування параметрів відтворення звукозапису
6. Додавання до презентації таблиць і діаграм
Додавання та редагування таблиць й діаграм з різних програмних продуктів
Створення різних видів діаграм в додатках PowerPoint та Excel
Створення організаційних діаграм
7. Анімація об'єктів. Створення автоматичної презентації.
Анімація об'єктів PowerPoint
Репетиція і запис тимчасових інтервалів показу слайдів
Збереження презентації в форматі відео
7. Додавання відеофрагменту і його відтворення в ході презентації.
Формати стисненого цифрового відео
Додавання відеофрагменту в презентацію
Монтаж відео в програмі PowerPoint 2010
8. Підготовка до розташування на різних Інтернет ресурсах.

-

Попередній перегляд на комп'ютері в режимі показу слайдів
Організація виведення на друк презентації та її збереження в різних форматах

9. Використання Інтернет ресурсів для створення та публікації презентацій

Огляд Інтернет ресурсів для створення презентацій
Створення анімаційних презентацій
Формати представлення та правила користуванням Інтернет ресурсами для розміщення
власних презентацій із захистом від плагіату
10. Проведення монтажу та редагування відео- та аудіо- файлів.

Основні формати мультимедійних файлів
Розбиття мультимедійних файлів на аудіо- та відео- частини
Конвертація аудіопотоків в різні формати та їх особливості
Конвертація відеопотоків в різні формати та їх особливості
Редагування аудіо- та відео- потоків
Формування мультимедійних файлів з різних аудіо- та відео- потоків з урахуванням їх
синхронізації
Заняття проходять у вигляді лекцій та лабораторних робіт у комп'ютерному класі з
використанням нових інформаційних технологій. Для оволодіння практичних навичок необхідно
мати ноутбуки з встановленим Microsoft Power Point 2010, що є можливість отримати співробітникам
Національного університету харчових технологій в Центрі інформаційних технологій за програмою
використання продуктів Dream Spark, або використовувати версію для ознайомлення. Все інше
програмне забезпечення, що буде розглядатися на заняттях, є безкоштовним та поширюється в
мережі Інтернет. В кінці курсу кожен слухач створює власний проект.
Тривалість програми – 10 тижнів (40 годин, заняття двічі на тиждень) – з 31 березня 2018 р.
Вартість навчання – від 1500 грн. до 3000 грн. (залежить від наповнення групи).
Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої програми «Дизайн слайдової презентації»
містить детальний план лекцій, тематику лабораторних робіт та список рекомендованої літератури.
Формування навчальних груп відбувається на кафедрі інформатики.
Дізнатися більше про програму та форми навчання можна на кафедрі інформатики:
каб. А232, тел. 2879616, моб. 0679415814, e-mail olgased@ukr.net та на сайті кафедри інформатики.
Менеджмент програми відкритий для спілкування і врахує всі зауваження та побажання
слухачів щодо змісту навчальної програми та якості навчального процесу.

