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Комп’ютерні презентації досить часто використовуються освітянами для ознайомлення з власним педагогічним досвідом під час конференцій, семінарів, доповідей, виступів на педагогічних радах тощо. Але під час її створення педагоги не завжди слідкують за її зовнішнім виглядом, намагаються додати якомога більше ефектів, втиснути якомога більше тексту, яскравого фону і т. ін.. Як результат, презентація стає нечитабельною або не цікавою, і зовсім не сприймається.
Для створення хорошої презентації не потрібно бути дизайнером, варто лише дотримуватися певних правил та рекомендацій. Однак варто зазначити, що на сьогодні в мережі інтернет можна знайти дуже багато вимог до створення, які часто навіть суперечать одна одній. У даному матеріалі зібрані поради та рекомендації, які домопожуть зрозуміти як правильно оформити зміст, зовнішній вигляд презентації; зробити справді цікавою та інформативною. Адже вона є лише доповненням виступу, яка наглядно демонструє лише важливі моменти на які слід звернути увагу, або такі що  неможливо пояснити без наочності. Презентація повинна допомогти зробити матеріал наочніше, доступніше, допомогти полегшити розуміння та запам'ятовування матеріалу. ЇЇ можна створювати не тільки для показу на стінному екрані для групи, а й для індивідуального перегляду на комп’ютері чи гаджеті. 
Комп’ютерні презентації можна використовувати як супровід до виступу доповідача, так і для самоосвіти; адаптувати під особливості сприйняття  матеріалу аудиторією; самостійно визначати початок, тривалість виступу, швидкість просування по матеріалу; за певної потреби доповнювати чи зменшувати, змінювати обсяг інформації. Презентацїї легко тиражуються та розповсюджуються, вони не займають багато місця, ними вільно можна керувати в процесі демонстрації та, при необхідності, можна легко модифікувати. Не потрібно створювати презентацію як субтитри до виступу. Інакше навіщо тоді доповідач? Розпланувати та підготуватися до презентації – означає максимально деталізувати такі її пункти, як: мета, цілі, завдання, інструменти створення, структура, висновки, тривалість доповіді. 
Презентації можна класифікувати:
 За кількістю медіазасобів: 
	мультимедіа (звуки, зображення, відеофрагменти); 
	текстова (з мінімальним ілюструванням); 

комбінована.
	За призначенням: 

	інформаційні; 
	демонстраційні; 
	дослідницькі; 
	навчальні; 
	систематизуючі.

Для створення презентацій вчителі найчастіше користуються програмою MS PowerPoint, що має найширший функціонал. Та нині існує чимало гідних аналогів програми, як-от: Apple Keynote, Google Presentations, Canva, Haiku Deck, Slides, SlideDog, Projeqt, Flowboard, Prezi. Презентації, створені і збережені в цих програмах, завжди будуть доступні онлайн. 
Для створення шаблонів, можна скористатися стандартними з обраної програми чи безкоштовно завантаженої нової. Багаті колекції шаблонів, систематизовані за галузями знань, пропонує Microsoft у розділі «Шаблони та теми для Office». Також шаблони доступні на таких ресурсах: Smile Templates, Templates Wise, Indezine, Slide Model, Powerpoint Styles, Presentation Magazine, Free PowerPoint Templates, PoweredTemplate, PresentationLoad, Template Ready, Graphicsland, SlidesCarnival. 
Готуючи презентацію, слід дотримуватися загальноприйнятих вимог:
кожен слайд має відображати одну думку;
текст має складатися з коротких слів та простих речень;
рядок містить 6-8 слів, всього на слайді – 6-8 рядків;
загальна кількість слів на слайді не має перевищувати 56;
заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основне положення слайда;
слайди не слід подавати надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації;
усі слайди презентації витримувати в одному стилі, в одній кольоровій гамі;
кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді не повинна бути більше чотирьох;
підписи до ілюстрацій розміщуються під ними, а не над ними;
на слайді рекомендується використовувати не більше 3-4-х різних шрифтів;
максимальна кількість слайдів – 12.
Вимоги до змісту мультимедійної презентації:
відповідність змісту презентації поставленим цілям і завданням;
дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність крапки в заголовках і т.д.);
відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;
лаконічність тексту на слайді;
завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено);
об'єднання семантично пов'язаних інформаційних елементів у групи;
стислість і лаконічність викладу, максимальна інформативність тексту;
розташування інформації на слайді (переважно горизонтальне розташування інформації, зверху вниз по головній діагоналі; найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрану; якщо на слайді картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано форматувати текст по ширині; не допускати «рваних» країв тексту);
наявність не більше одного логічного наголосу: почервоніння, яскравість, обведення, миготіння, рух;
інформація подана привабливо, оригінально, звертає увагу слухачів.
Вимоги до тексту:
читання тексту на тлі слайда презентації (текст добре видно на тлі слайда, використання контрастних кольорів для фону та тексту);
використання шрифтів без засічок (їх легше читати) і не більше 1-2-х варіантів шрифту;
оптимальна кількість текстової інформації – 35%, решта – графіки, діаграми, таблиці, фотозображення;
довжина рядка не більше 36 знаків;
відстань між рядками усередині абзацу 1,5, а між абзаців – 2 інтервали;
використання тез, а не повних речень, відмова від складних синтаксичних конструкцій;
підкреслення використовується лише в гіперпосиланнях.
Вимоги до шрифту презентації:
читабельність; 
уникання вирівнювання по ширині (нерівномірні пробіли в тексті погіршують сприйняття);
обмеження одним шрифтом (але не розміром) у презентації;
використання різної ширини шрифтів для виокремлення головної та другорядної інформації;
обрання міжрядкового інтервалу – 1,5, інтервалу між абзацами – подвійного;
рекомендований кегль шрифту: заголовок 22–30, підзаголовок 20–28, основний текст 18–22,  підписи під графічними об’єктами 20–24, легенда 16–22, табличні дані 18–22;
найлегші для сприйняття шрифти – Verdana, Calibri,  Arial,  Comic Sans, Tahoma, Georgia, Times New Roman. 
Вимоги до дизайну мультимедійної презентації:
використання єдиного стилю оформлення;
відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації;
використання для фону слайда психологічно комфортних тонів (найкращий фон – білий);
фон повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, але не затуляти її;
добирайте фон слайдів світлих (білий) і холодних відтінків (зелений та синій); дотримуйте контрасту між текстом і фоном;
використання не більше трьох кольорів на одному слайді (один для фону, другий для заголовків, третій для тексту);
кольори слайдів мають поєднуватись між собою і підсилювати наочність презентації (можна скористатися сервісами, що пропонують готові поєднання відтінків, як-от: Flat Colors, Color Lovers, ColorScheme); 
відповідність шаблону до представленої теми (в деяких випадках може бути нейтральним);
доцільність використання анімаційних ефектів.
Вимоги до якості навігації:
працездатність елементів навігації;
якість інтерфейсу;
доцільність та раціональність використання навігації.
Вимоги до ефективності використання презентації:
забезпечення всіх рівнів комп'ютерної підтримки: індивідуальної, групової, фронтальної роботи;
доцільність використання презентації;
творчий, оригінальний підхід до створення презентації.
Презентація не повинна бути монотонною та громіздкою (оптимально – це 10-20 слайдів).
Вимоги до графіки та зображень мультимедійної презентації:
фотозображення, які розміщені на слайдах, повинні гармонувати з обраною палітрою кольорів (можна  скористатися онлайн-ресурсами: Photoshop Express Editor, Pixlr, Avatan, Aviary, Fotor);
дотримання мінімалізму при використанні графічних об’єктів;
обрання зображень, які передають емоції;
відступи від текстових фрагментів та усіх полів слайду;
	«ні» низькопробним фото зі спотвореними пропорціями;

використання оригінальних зображень;
раціональне та рівномірне розташування тексту та зображення на слайді; 
дотримання єдного стилю, формату та розміру при виборі графічних об’єктів;
уникання: використання фотозображень, що «обтікаються» текстом, затуляння тексту графічними зображеннями, заходження тексту на рисунки; 
використання в презентації іконок, легких для запам’ятовування (знайти їх можна на веб-сайтах: Flaticon, IconBird, Noun Project, Iconizer, Iconfinder).
На останньому слайді вказується перелік використаних джерел, активні і точні посилання на всі графічні об'єкти. На завершальному слайді можна ще раз вказати інформацію про автора презентації.
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