
       TOP TIPs for … 
    Е-буклет Інституту новітніх технологій та лідерства 

 

УСПІШНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
Вміння виступати з презентацією – важлива навичка науковця, від якої залежить успіх 

просування ідей та яку слід формувати й постійно розвивати. Як же створювати 

презентації оригінальними, логічними і основне – ефективними, аби виступ був вартий 

проінвестованого часу? Відповідь на це запитання міститься у пропонованому буклеті, 

який підготовлено з урахуванням результатів досліджень з питань візуалізації даних, 

сприйняття та представлення інформації.  

 

Для якісного і передбачуваного впливу на 

аудиторію сформулюйте  відповіді на три 

запитання: 

▪ Чому? Яка ідея? Яка мета виступу?  

▪ Як? Яким чином досягти мети?  

▪ Що? Що важливе слід донести до 

аудиторії? 

  

ЦІЛЕ – це те, що має 

початок, середину і кінець

Арістотель

 

Зробіть своє повідомлення цілісним, чітко   

окреслюючи: 

▪ вступ: привернення уваги аудиторії, 

опис ситуації/основної ідеї; 

▪ основну частину: проблема - способи 

вирішення; 

▪ заключну частину: узагальнення / 

повтор ідеї / заклик до дій. 

 

Визначте  структуру презентації та логіку 

подання матеріалу: 

▪ класичний варіант побудови – ієрархія 

ключових моментів (помічник – ментальні 

карти);  

▪ або спарклайн-структура, яка, на думку 

експерта у цій сфері Н.Дуарте, є 

структурою найбільш успішних 

презентацій. 

що є

що має бути,

нове знання

Ідея

Ключові 

точки

Пояснюючі 

слайди
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S

Ієрархія
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Зображення сприймаються швидше, 

ніж слова

t,c

1/4 6

картинка

20-25 слів

 

Формуйте структуру слайду, користуючись 

правилом «Три П»: 

▪ Повідомлення (думка) – головний 

фокус слайду – у заголовку; 

▪ Підтвердження (доказ, ілюстрація) – 

основна частина слайду – подається 

візуально або короткими списками; 

▪ Пояснення – лише у виступі чи 

роздаткових матеріалах 



Дотримуйтеся правил дизайну презентації: 

▪ власний стиль: логотип, колір, шрифт, ні 

- готовим темам PowerPoint;  

▪ чіткість: одна думка на слайд, ліміт 

тексту, ніяких непотрібних прикрас; 

▪ контрастність: між текстом і фоном; 

заголовком і текстом; розміром, кольором, 

типом шрифтів у тексті;  

▪ узгодженість різних елементів між собою, 

баланс частин; 

▪ анімація - лише для демонстрації змін чи 

складних обʼєктів частинами (діаграм, 

таблиць, графіків, тексту). 

 

Чорний текст на 

світлому фоні, темний - 

на білому

Яскраві 
кольори та інший шрифт 

– для виділення

Білий текст на 

темному фоні,  світлий 

– на чорному

Уникайте середніх 

відтінків

 

   Location

   Alphabet 

   Time

   Category

   Hierarchy

 

Створюйте метафори для візуалізації, 

наприклад за допомогою L.A.T.C.H.: 

▪ розміщення інформації у просторі 

(як на карті; у вигляді колеса; 

будинку тощо); 

▪ послідовність типу від А до Я, або 

певної абревіатури (н-д, S.M.A.R.T. 

– цілі); 

▪ часовий графік будь-якої форми; 

▪ перелік категорій (зручно, коли 

категорій небагато); 

▪  ієрархія: піраміда, дерево, річка 

тощо. 

 

Демонструйте ієрархію думок: 

▪  заголовок – ключовий фокус; 

▪ розмір: більший – головніше; 

▪ шрифт: жирний – основне;  

▪ колір: один яскравий на нейтральному 

фоні; 

▪ розташування обʼєктів: вище – 

важливіше. 

 

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Закінчення презентації – надважлива частина, тому що вона містить 

останні слова, які аудиторія запамʼятає. Слід зробити хоча б один 

слайд, в якому коротко викладено основні моменти.

НЕ закінчуйте слайдом з написом «Є запитання»? або «Дякую за 

увагу». Це марне  використання останнього слайду. Аудиторії не 

потрібне візуальне уявлення, щоб зрозуміти слова. Цей слайд 

потенційно можна переглядати довше, ніж будь-який інший слайд 

(поки відповідаєте на запитання), тому він має містити найважливішу 

інформацію.

Інформуйте тезово: знання мови 

                                    не допомагає

 

ІТ-інструменти: шрифти, фото, 

піктограми, ...

https://fonts.google.com/

http://ukrfonts.com/

http://uk.allfont.net/
https://iconfinder.com

https://findicons.com

https://picjumbo.com/

https://Morguefile.com

https://freeimages.com/

 

Візуалізуйте з урахуванням функцій 

слайду:  

▪ нагадування – ключові тези; 

▪ ілюстрація, емоційний вплив - фото, 

бажано власне; 

▪  пояснення – піктограми, діаграми, 

контурні фігури, геометричні форми, 

власні малюнки; 

▪ переконування – статистика, графіки. 

 

  

 

 

 

 



Для візуалізації даних скористайтесь 

підказками:  

▪ процес краще, ніж модель; 

▪ малюнок краще, ніж діаграма; 

▪ порівняння за допомогою повсякденних 

предметів, а не чисел; 

▪ фото працюють краще, коли великі; 

▪ візуалізуйте тезу, а не шлях до неї; 

▪ графіки/діаграми мають показувати 

результат, а не аналіз; 

▪ діаграми краще стовпчикові, ніж кругові; 

▪ таблиці – максимально прості. 

 

 

ІТ-інструменти: програми, сервіси, ...

Google Docs

Keynote SlideRocket 

Slides 

PowerPoint

 

 

Структура презентації - 3-4 ключових точки. 

Більше аудиторія не запам”ятає.

 

Створюйте дизайн слайду, правильно 

обираючи: 

▪ пропорції: оптимально два рівні, але 

не більше 4-х, фото – великі, одного 

рівня з текстом, або другого; 

▪ кольори: яскравий колір – для 

виділення головного, решта – відтінки 

одного кольору; 

▪ шрифти: головне правило – 

читабельність, для тексту -  прості 

шрифти, для виділення – рукописні  

чи незвичні (не більше одного); 

▪ зображення: на весь екран, текст на 

контрастному фоні  

 

 

 

Бажаєте більше деталей? Радимо почитати1: 
▪ Гандапас Р. К выступлению готов! Презентационный конструктор.  М.; 2009. 102 с. 

▪ Дуарте Н. Slide:ology. Искусство создания выдающихся презентаций. 2012. 288 с. 

▪ Дуарте Н. Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей. М.; 2012.  264 с. 

▪ Іл'яхов М., Саричева Л. Пиши, скорочуй. Як створити дієвий текст. Перекладач  і 

адаптор О.Кобелецька. Київ, 2019. 440 с. 

▪ Каптерев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут 

изменить мир. Пер. с англ. С. Кировой. М., 2012. 336 с. 

▪ Сінек С. Почни з чому. Як великі лідери надихають до дії кожного. Київ, 2015. 256 с. 

▪ Atkinson C. Beyond bullet points.Using Microsoft PowerPoint to create presentations that 

inform,  motivate and inspire. 3rd edition. Washington, 2011. 330 p. 

 

 

 

 
1 Вказані літературні джерела  використано при підготовці буклету. 
 

https://bookinstein.com.ua/ua/maksim-ilyahov
https://bookinstein.com.ua/ua/lyudmila-sarycheva

