Рекомендації щодо створення презентацій.
Узагальнений матеріал бажано готувати на електронних носіях, що дає
можливість оновити банк даних картотеки перспективного педагогічного
досвіду. Це допоможе популяризації здобутків спеціальної освіти; створити
систему інформаційної підтримки педагогічного пошуку та партнерства у
сфері корекційної освіти.
Загальні тенденції до гуманізації, з одного боку, та значні соціальноекономічні зміни, динаміка розвитку науки та техніки - з іншого, зумовило на
початку XXI ст. реформування системи освіти та широке застосування
сучасних комп'ютерних технологій.
Використовуючи технологію презентацій, МОЖНО суттєво покращити
наочність навчального матеріалу та полегшити вчителю його використання.
Створити презентацію може самостійно і вчитель, учень, якщо вони
володіють програмою POWER POINT. Спочатку продумується план презентації.
На слайдах краще подавати той матеріал, який не можна пояснити словами:
формули, малюнки, таблиці, фото, графіки діаграми, відеофрагменти. Однак
при цьому має буті мінімальним текстове наповнення.
При створенні презентації автор Л.Міронець у статті "Створення та
використання комп'ютерних презентації під час навчання біології"' (Рідна
школа. - 2008. - № 1-2 пропонує такі вимоги до інформації :
1) достовірність (інформація повинна буті достовірною, правильною);
2)повнота (джерело інформації має відображати всі суттєві аспекти
досліджуваного об'єкта);
3)наявність посилань (відомості про джерел інформації, необхідні для
дотримання авторського права);
4)уникнення невизначеності, неоднозначною інформації;
5)сучасність джерела (інформація має бути н застарілою);
6)надлишковість (інформації повинно бути зібрано достатньо, аби мати
можливість відповісти на додаткові запитання під час презентації).
Вимоги до тексту:
1)науковість (усі визначення, положення та висновки: повинні
формулюватися на науковій основі);
2)логічність (текст має викладатися так, щоб легше простежувалися логічні
зв'язки між поняттями);
3)ДОСТУПНІСТЬ (текст повинен бути зрозумілим, значення нових
термінів пояснюватися);
4)однозначність (зрозуміле, однозначне трактування тексту);
5)лаконічність (текстовий виклад має бути стислим);
6)завершеність (зміст кожної частини тексту повинен бути логічно
завершеним).
Вимоги до оформлення:
1)презентація має бути стислою (у середньому 12-15 слайдів);
2)слайди презентації повинні містити не тільки текстову інформацію, а й

певні ілюстрації;
3)звукове оформлення (якщо воно необхідне) повинно бути не дуже гучним;
4)незначна ступінь мультимедійності презентації (має бути помірною
кількість анімаційних ефектів).
Презентації доцільно використовувати в різних формах організації навчальної
діяльності школярів: на уроках різних типів, позаурочній та позакласній
діяльності.
За допомогою комп'ютерних презентацій можна створювати будь-які уроки,
враховуючи вимоги вчителя та логіку побудови конкретного уроку для певного
класу. Використання кольорових комп'ютерних слайдів та коментарів до них
дає можливість продемонструвати учням велику кількість об'єктів, які
неможливо безпосередньо показати в класі.

