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ЩО ТАКЕ ПОСТЕР?

 Постери (стендові доповіді), що презентуються на 

наукових подіях, широко використовуються для 

оприлюднення  результатів досліджень. 

 Відгуки, отримані під час постерних презентацій, 

можуть бути безцінним для вдосконаленні 

досліджень та підготовки до публікації у 
рецензованому журналі. 

 Типова презентація постера виконується в тому ж 

форматі, що й наукова праця.
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ЩО ТАКЕ ПОСТЕР?

 Плакати використовуються для представлення вашої 

роботи аудиторії, яка прогулюється по виставці. 

 Доповідач (презентуючий), як правило, стоїть біля 

свого плакату, готовий брати участь у дискусії з 
зацікавленою  аудиторією.

 Таким чином, ваш постер повинен зацікавити як і тих, 

хто знаходиться перед постером, так і тих, кого 

відволікає шум, натовп тощо.
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ВМІСТ  ПОСТЕРУ

ЗАГОЛОВОК

 Короткий.

 Здатний швидко зорієнтувати аудиторію / дати змогу 

оцінити ваш предмет і мету.

 Не більше 2 рядків у верхній частині («яскраві», але не 

смішні).
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ВМІСТ  ПОСТЕРУ

ВСТУП/ПІДОСНОВА 

 Контекст дослідження та представлення гіпотези.

Менше 200 слів (щоб можна швидко читати)

Містити щось цікаве та «візуально привабливе».

 Не захаращуйте визначеннями, довідковою 
інформацією тощо.
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ВМІСТ  ПОСТЕРУ

МЕТОДИ / ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПІДХІД

 Коротко, менше 200 слів, використовуйте ілюстрації, 
у тому числі  блок-схеми.

 Без анотації! Вміст постеру – це  і є ваша «візуальна 

анотація».

Орієнтуйтесь на аудиторію: інформація повинна бути 

зрозумілою.
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ВМІСТ  ПОСТЕРУ

РЕЗУЛЬТАТИ

 2 коротких абзаци тексту та чітко названі таблиці

 Зробіть свої результати зрозумілими: більшість 

пропустить інші розділи і просто вивчатимуть ваші 

результати

 Пункт 1: вкажіть, чи працював Ваш експеримент чи ні

 Пункт 2: проаналізуйте результати з точки зору Вашої 

гіпотези
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ВМІСТ  ПОСТЕРУ

 Додайте обговорення Ваших висновків. Приблизно до

200 слів розкажіть читачеві, чому Ваше дослідження

було важливим і актуальним, як в області

дослідження, так і в реальному світі.

 Нагадайте читачеві про свій результат і чи 

підтвердилася  Ваша гіпотеза.

Спробуйте переконати свого читача, що Ваші 

результати є остаточними та цікавими.
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ВМІСТ  ПОСТЕРУ

 Перерахуйте будь-які раніше опубліковані дослідження, 
які були використані. Дотримуйтесь вимог оформлення  
джерел.

 Зазначте вдячність усім, хто допомагав і підтримував 
Вас. Не вказуйте посади людей, які підтримували Вас, але 
вкажіть, яку конкретну допомогу чи підтримку вони надали.

 Надайте свою контактну інформацію. Вкажіть своє ім'я, 
адресу електронної пошти, веб-сайт і місце, де читачі 
можуть завантажити копію вашого постера.
Можливо, вам захочеться створити версію свого постера, 
у вигляді роздаткового матеріалу.
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ЯК СТВОРИТИ ПОТУЖНУ ПРЕЗЕНТАЦІЮ?

 Визначте розмір постера. Ви можете передбачити потрібний 

Вам розмір, розраховуючи кількість тексту, зображень або 

графіків, які Ви плануєте включити.

 Перевірте вимоги щодо розміру постерів для заходу.

 Переконайтеся, що малюнки і фотографії гарної якості.

 Ретельно обирайте, що розмістити на постері. Постери, які 

мають занадто багато тексту, будуть поступатися на користь 

тим, які легше читати.

 Використовуйте колонки для організації матеріалу та логічно

структуруйте постер.

 Чітка назва будь-яких розділів, графіків або зображень.

10



ПОРАДИ

 Складіть чернетку Вашого постера. Оцініть, як організована 

інформація, і чи візуально привабливий постер.

 Зверніться за відгуком до колег. Використовуйте відгук для 

створення остаточної версії.

 Зберігайте свій постер безпечно. Ви ж не хочете, щоб Ваша 

важка праця була марною.

 Передбачте використання професійних послуг друку.
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СТВОРЕННЯ ПОСТЕРУ У POWERPOINT

1. Відкрийте PowerPoint

2. Налаштуйте розмір та орієнтацію

3. Відобразіть сітку

4. Застосуйте фон (дизайн)

5. Додайте текст 

6. Додайте WordArt 

7. Додайте малюнки

8. Робота з Excel
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Відкрийте PowerPoint13



Налаштуйте розмір та орієнтацію

 Найпоширеніший розмір плаката - A0 (84.1 см х 118.9 см),

 Щоб змінити розмір і орієнтацію

 Клацніть на вкладці Дизайн на стрічці

 Натисніть «Налаштувати розмір слайду»

 З'явиться діалогове вікно:

 У меню виберіть

«Користувацький»

 Введіть 84.1 см в ширину 

та 118.9 см в полі висоти

для плаката A0

альбомної орієнтації.
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Відобразіть сітку
 Для розміщення різних елементів постеру, доцільно використовувати

сітку, яка допоможе вирівняти зображення та текст.

 Увімкніть сітку

У вкладці «Вид»  виберіть «Показ». 

 У діалоговому вікні "Сітка та направляючі" залиште інтервал так, як це є, і 

встановіть позначку у всіх полях.

 Натисніть "ОК"
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Застосуйте фон (дизайн)

 Щоб отримати доступ до параметрів для зміни фону

 Клацніть правою кнопкою миші на слайді і 
клацніть лівою кнопкою миші «Формат фону»

 Це діалогове вікно містить три основні варіанти

Суцільна заливка: застосовується заливка одного кольору на тлі фону

Градієнта заливка: застосовується поєднання двох або більше кольорів по тлі фону

Малюнок або текстура: застосовується один великий малюнок для фону або
стандартний фон

 Не рекомендовано використовувати функцію «прозорості»
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Додайте текст 
 Натисніть вкладку Вставити

 Клацніть на текстовому полі «Надпис»

 Курсор змінить форму у вигляді довгого хреста

 Клацніть лівою кнопкою миші будь-де на слайді, щоб помістити текстову
рамку.

 Клацніть нижній правий кут в текстовому полі, утримуйте та перетягніть
його вправо, щоб збільшити його.

 Клацніть у текстовому полі, щоб розпочати введення тексту.

 Ви також можете копіювати та вставляти текст у текстове поле з інших
програм.
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Додайте WordArt 

 Натисніть вкладку Формат, оберіть колір/дизайн

 Щоб змінити шрифт, колір та розмір тексту в текстовому полі, виділіть

текст.

 Всі параметри знаходяться під розділом "Шрифт" на стрічці.
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Додайте малюнки

 Через меню «Вставка»

 Або копіюйте з іншого документу.
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ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Шрифти:

Використовуйте шрифти із засічками для текстових

частин і без засічок для заголовків.

Не використовуйте надто багато різних розмірів або

шрифтів, як правило, не більше ніж два.

 Тримайте свій стиль послідовним і простим.

 Розмір шрифту: він повинен бути великим. Текст повинен 

бути не менше 18 pt. Заголовки повинні бути від 72 до 144 

pt (72 pt = 1 дюйм). Загалом, робіть підзаголовки 50% від
розміру заголовка, а текст - 50% від розміру підзаголовка.

20



ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

 Акценти: використовуйте напівжирний або курсив. (Не 

підкреслюйте, оскільки це ускладнює читання тексту.) 

Загалом, уникайте ефектів, наприклад, "затінений" текст.

 Колір: переконайтеся, що Ваші кольори зацікавлюють і не 
відволікають. Переконайтеся, що ваші кольори

доповнюють і додають значення постеру.

Не використовуйте більше трьох кольорів.

 Для зміни формату файлу перед друком використовуйте 

онлайн-конвертування із максимальним розширенням!
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НЕ ВДАЛІ ПРИКЛАДИ
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НЕ ВДАЛІ ПРИКЛАДИ
23



НЕ ВДАЛІ ПРИКЛАДИ
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ВДАЛІ приклади
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