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назва дисципліни 
Створення динамічних

комп’ютерних презентацій 

факультет фізико-математичний 

кафедра математики та інформатики 

спеціальність Широкого вибору  

освітня програма 

рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
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ПІБ викладача Чуйко Сергій Михайлович 
  

науковий ступінь,  
вчене звання 

доктор фіз-мат наук, професор; 

  

профайл викладача 
офіційна web-сторінка кафедри 
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky 
 

  

e-mail викладача  chujko-slav@ukr.net 

  
сторінка курсу в Moodle http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1802 

  

розклад консультацій щовівторка з 13
00

 до 14
00 

(аудиторія №309) 
 

https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1802
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Анотація до дисципліни 
 
Зміст курсу розкриває основи організації та підготовки комп’ютерних презентацій, спрямований на забезпечення 
засвоєння навичок створення і показу електронних презентацій, з використанням сучасних 
технологій. 
 

 

Мета вивчення дисципліни 
 
Вивчення як вимог до змістової частини презентації, абстрактних матеріалів інформаційного дизайну, так і 
інструментальних засобів, що використовуються для створення електронних презентацій. Підготовка студентів до 
самостійної роботи по використанню сучасних технологій під час створення презентацій 
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основні завдання: 
компетентності, які будуть сформовані  
у здобувачів за результатами вивчення: 

 

 загальні  
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
здатність застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності. 
здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
здатність щодо використання новітніх інформаційних і комунікативних технологій. 
 

 спеціальні  
здатність використовувати прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури. 
здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві технології для вирішення завдань 
спеціальності; 
здатність проектувати та створювати інформаційні системи, ресурси, продукти та послуги; 

 

очікувані результати навчання 
застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних 
інформаційних ресурсів та сервісів. 
застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та 
офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності. 
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Перелік тем –  інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Тема 1 Призначення, методи створення та використання комп’ютерної презентації 
  

Тема 2 Дизайн презентації 
  

Тема 3 Використання інформаційних об’єктів у презентаціях 
  

Тема 4 Використання комп’ютерної презентації 
  

 


