
 

 

 

Про семінар 
Використання комп'ютерних презентацій уже 
настільки міцно увійшло в практику роботи 
викладача, що багато хто навіть не уявляє собі 
лекції або відкритого заняття без ноутбука та 
проектора. Та як вдосконалити техніку 
мовлення? Яким чином привернути увагу учнів? 
Як створити стильну та сучасну презентацію? 

Задача тренерів – ознайомити з основними 
механізмами ефектного та ефективного виступу; 
сприяти удосконаленню навичок публічних 
виступів; допомогти розібратися із технічними 
аспектами стоврення привабливих та сучасних 
презентаційних матеріалів. 

В програмі семінару: 

Майстерність публічного виступу 
 Імідж оратора 
 Використання вербальних та невербальних 
форм впливу на слухачів 
 Робота з тілом: постава, жести, міміка 
 Робота з голосом: дихання, інтонація, 
артикуляція 
 10 основних вимог до яскравого впливового 
публічного виступу 
 Робота з аудиторією 
 Структура виступу. Техніка Message house. 
 Знайомство з методикою сторітеллінга (Rory's 
Story Cubes), 
 Методики опанування страху та емоційного 
самоконтролю під час публічного виступу. 

Техніка створення сучасної 
презентації 
 Сутність і задача презентації 
 Вимоги до контенту. Основні принципи дизайну 
презентацій 
 SoftWare для створення презентацій та 
практика його застосування 
 Корисні поради зі створення презениації та 
«лайфхаки» 
 Майстер-клас «Ідеальна презентація». 

 EFFECTIVE 
PRESENTATIONS 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
МАЙСТЕРНІСТЬ 

ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 
       

ТЕХНІКА СТВОРЕННЯ 

СУЧАСНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 Учасникам 

Слухачам надається методичний матеріал 
за темою семінару. За результатами нав-
чання надається сертифікат про підви-
щення кваліфікації обсягом 30 акаде-
мічних годин. 
 
Форма проведення: дистанційна 
Початок семінару: 25 травня 2022 * 
Вартість участі: 600 грн. 
* Дату може бути змінено, про що зареєс-
тровані учасники будуть завчасно попере-
джені 
 

 

Реєстрація на семінар 

 

 

 

Наші контакти 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
 

Телефони для довідок: 
+38 (066) 519-47-47,        +38 (098) 588-12-86 

 
netsvitsa@ukr.net,   bohdan.styslo@khpi.edu.ua 

 

http://www.mipk.kharkiv.edu 

 

 

 

ONLINE 

Участь в семінарі мож-
лива лише для зареєстро-
ваних учасників 

https://bit.ly/3kRXH1L 



Тренери семінару  Про нас 

 

Наталія Середа 

Тренер з ораторської майстерності, 
кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри педагогіки та психології 
управління соціальними системами 
Національного технічного 
університету «Харківський політех-
нічний інститут». 

Автор тренінгів «Риторика для 
лідерів», «Майстерність публічних 
виступів», «Мистецтво сторітеллінгу», 
«Основи педагогічного спілкування та 
риторики», провідний музикознавець 
Харківської обласної філармонії, 
сертифікований коуч (The Academy of 
Executive Coaching). 
 

 

Сергій Радогуз 

Начальник методичного відділу 
НТУ «ХПІ», кандидат історичних наук, 
доцент кафедри українознавства, 
культурології та історії науки. Магістр  
електроніки. Популяризатор науки 
серед дітей та молоді. Співорганізатор 
та координатор літньої школи для 
старшокласників #STEMCampSchool, 
STEM-школи для освітян 
#STEMCampSchool for Educators, та 
інших науково-популярних заходів 
(«Канікули з Політехом», «Суботи з 
Політехом», «Science is fun!»).  

Неодноразово був спікером на 
НЕконференціях EdCamp, WebSTEM-
школи ІМЗО, освітнього проекту «На 
Урок». Автор тренінгів «Цифровий 
інструментарій для створення якісних 
презентацій», «Мистецтво презентації», 
«Впровадження міждисциплінарного 
підходу у викладенні природничих 
дисциплін». 

Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
проводить підвищення кваліфікації за очною, 
вечірньою та індивідуальною формами 
навчання за понад 45 спеціальностями, що 
акредитовані в НТУ «ХПІ»! 

Метою навчання є підвищення рівня 
кваліфікації, поглиблення професійних знань 
та умінь слухачів, а також розвиток їх 
компетентностей. Над створенням навчальних 
програм та їх постійним оновленням працюють 
фахові викладачі-практики. Ми надаємо 
можливість індивідуального та групового 
навчання за постійно діючими напрямками. 

Документи, видані Міжгалузевим 
інститутом післядипломної освіти відповідають 
вимогам Пункту 13 Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 800 
від 21.08.2019 р. 
 
Більше інформації про наші програми 
доступно на офіційній сторінці закладу -  
http://www.mipk.kharkiv.edu/ 

 


