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ПЕРЕДМОВА 

 

Захист наукового дослідження – завершальний етап конкурсу наукових 

робіт учнів в системі МАН України. Це процедура прилюдного оголошення 

основних результатів підготовлених досліджень. Усі учасники конкурсу, а також 

усі присутні можуть виступати як опоненти.  

Захист проходить таким чином: 

- конкурсанти виступають з доповідями за темою дослідження; 

- відповідають на поставлені запитання; 

- уважно слухають виступи інших учнів, беруть активну участь у дискусії.  

Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. При невеликій 

кількості робіт, заявлених в секцію, для захисту секції можуть об'єднуватися (дві-

три або навіть всі секції відділення). На захисті дозволяється бути присутнім 

іншим членам секції як опонентам. 

На захисті учень в своїй доповіді і при його обговоренні повинен показати, 

що він може коротко і ясно викладати свої думки, аргументовано відстоювати 

свої ідеї і вести наукову дискусію. 

На основі положення «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України» під час 

захисту досліджень оцінюється: 

- аргументоване доведення наукової проблеми; 

- чіткість,  логічність, лаконізм викладення матеріалу; 

- літературна ерудиція і грамотність; 

- використання наукової термінології; 

- вільне володіння матеріалом дослідження; 

- культура мовлення під час  виступу; 

- повнота, вичерпність відповідей; 

- якість та доцільність використання наочних матеріалів дослідження 

(схеми,  таблиці, діаграми, мультимедійний супровід тощо); 

- активна кваліфікована участь у дискусії. 
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Для оголошення результатів наукової роботи кожному учаснику конкурсу-

захисту надається 10 хвилин. За цей час необхідно вказати на актуальність 

дослідження, проаналізувати сучасний стан питання, особливу увагу приділити 

тим результатам дослідження, які були запропоновані  особисто учнем, порівняти 

їх з уже  відомими.  

Для відповідей на питання надається 3 хвилини. 

Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після 

виступу всіх учасників відповідної наукової секції та підсумкової наради членів 

журі. 

Готуючись до виступів, у школярів зазвичай виникає низка запитань:  

- як сформулювати ту чи іншу думку, щоб зробити її  більш ясною; 

- яким чином розподілити матеріал доповіді; 

- як використати наявні факти й аргументи. 

Нижче будуть зазначені рекомендації доповідачам, які мають сприяти 

формуванню культури виступів учнів. 

Захист науково-дослідних робіт в системі МАН України – це урочиста і 

святкова подія для кожного учасника конкурсу, тож варто потурбуватися, щоб це 

дійство  стало справді цікавим і корисним для всіх  присутніх. 
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РОЗДІЛ І 

ПІДГОТОВКА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

 

Наукова доповідь - це твір, що містить опис значимого наукового досвіду 

або результатів дослідження. Наукова доповідь обов'язково повинна бути 

оформлена в друкованому вигляді, а також у форматі презентації. Після 

оформлення наукова доповідь повинна бути захищена перед аудиторією на 

публічному захисті. 

Щоб ваш виступ був результатним, ставте перед собою три запитання: 

– кому я буду говорити? 

- навіщо? з якою метою? 

- що повинні засвоїти слухачі? 

Якщо оратор не подумає про призначення виступу, він не матиме успіху у 

підготовці його і виголошенні. 

У залежності від різноманітних факторів мета може визначатися так: 

– поінформувати; 

– зацікавити; 

- пояснити; 

– переконати, запевнити; 

- закликати до дії; 

- надихнути. 

Заздалегідь зачитайте Вашу промову перед своїми близькими, продумайте 

її. 

 

1.1. Структурні елементи доповіді 

 

Одна з важливих проблем роботи над доповіддю – композиційне 

оформлення майбутньої промови. Воно може містити такі елементи композиції: 

1. вступ; 

2. з’ясування предмета дослідження; 
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3. мета та завдання роботи; 

4. викладання матеріалу; 

5. підтвердження його конкретними прикладами, фактами; 

6. висновки. 

У вступі Ви повинні описати суть Вашої роботи. Ви повинні висловити це 

всього в декількох реченнях. Інакше це буде занадто затягнуту. Зверніть увагу, що 

розповідь про актуальність роботи і висновки не повинні займати багато часу - 

оптимально, якщо ви приділите по хвилині на кожен з цих пунктів під час 

доповіді. 

Доцільно звернути увагу,  що  для того, щоб  головна думка  була сприйнята 

правильно і чітко, необхідна своєрідна «підготовка», «входження» слухачів в тему 

дослідження, постановка проблеми. Цьому слугує початок  доповіді. Його мета  - 

настроїти слухачів на сприйняття доповіді,  оволодіти увагою аудиторії. Тому  

розпочинати свій виступ доцільно з звернення до всіх слухачів, яке може бути  

представлено у такій формі: «Поважні члени журі конкурсу-захисту наукових 

робіт, шановні учні, учителі, усі присутні! Дозвольте запропонувати вашій увазі 

основні результати  наукового дослідження на тему: «………». 

Далі Ви повинні викласти мету дослідження і завдання, які Ви поставили 

перед собою в рамках даного дослідження. Цілей і завдань не повинно бути 

багато: від однієї до трьох цілей і від двох до п'яти завдань. Інакше, об’єм доповіді 

буде дуже великим або кожній меті/задачі не буде приділено достатньо уваги. 

В основній частині Ви описуєте суть дослідження більш докладно, ніж у 

вступі, потім розповідаєте, як проходив процес дослідницької роботи (які 

проводилися досліди та експерименти, які методи застосовувалися, яким чином 

аналізувалися вихідні дані). Презентуючи основні результати проведеного 

дослідження в основній частині виступу, доцільно продумати,  у який спосіб 

можна аргументувати висловлені тези, проілюструвати окремі положення (схеми, 

таблиці, малюнки, плакати, слайди, відеоматеріали, комп’ютерні програми тощо).  

При підготовці текстів для виступу бажано використовувати просту мову без 
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складних синтаксичних конструкцій, тоді інформація буде краще сприйматися 

аудиторією. 

Для того щоб Вам було простіше розділіть основну частину на підтеми, по 

кожній з них напишіть дві-три пропозиції. Врахуйте, що зміст тексту від 

скорочення об’ємів не повинен змінюватися. Будьте уважні. Напишіть тільки 

найважливіше. Перевірте грамотність висловлювань. Ні в якому разі не забирайте 

з тексту інформацію про результати досліджень, це дуже важливо. Першу, другу і 

четверту частину доповіді можете залишити недоторканими.  

У завершальній частині підведіть підсумки. Зробіть висновки. Опишіть, чи 

виконані були поставлені цілі і завдання. Уявіть результат аналізу отриманих в 

ході дослідження даних. Завершальна частина не повинна бути затягнутою, при 

цьому в неї має входити все вище перераховане. 

Слід звернути увагу, що завдання висновків закріпити проголошену думку, 

зв’язати початок і кінець виступу, підсумувати висловлене. Наприкінці виступу 

доречним буде  подякувати усім присутнім за увагу. 

Після кожної частини виступу, переходячи до наступної, підводьте 

проміжні підсумки. Це дозволить краще запам'ятати основні моменти і не 

втратити цілісність оповіді. Добре використовувати схему: «тепер, поговоривши 

про основні особливості, перейдемо до структури». Відомо, що найкраще 

запам'ятовується людьми те, що говориться в самому кінці. Закінчуючи доповідь, 

подсумуйте сказане, нагадайте основні тези. 

Якщо ви принесете з собою роздруківку тексту і будете періодично в неї 

заглядати, то ви ризикуєте втратити увагу і інтерес залу. 

Для підстраховки можна підготувати тезово замітки, які будуть включати 

пам'ять на наступну частину мови. 

Готуючи доповідь, слід також мати на увазі, що за 10 хвилин, що надається 

під час захисту, в нормальному темпі можна проголосити 4 – 5 сторінок 

друкованого тексту (через 1,5 інтервали). Тому варто попіклуватися, щоб 

вкластися у відведений час.  
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Коли настане день виступу Ви повинні бути впевнені в собі, викладати 

доповідь голосно і чітко, без запинок. Підглядати в запису не рекомендується, але 

під час зачитування складних формул (розрахунків), термінів і т.п. не 

забороняється. 

Після вашого виступу у членів журі повинно скластися чітке уявлення про 

те, яку проблему ви намагалися вирішити, які результати були отримані і до яких 

висновків в результаті Ви прийшли. Зайва популяризація та вступні фрази не 

несуть інформацію про саму роботу, невиправдано велика увага приділяється 

аналізу наукових праць інших авторів недоречні. 

У короткому виступі не можна повторювати одну і ту ж думку, нехай навіть 

іншими словами - час дорогий. Будь-яка фраза повинна говоритися з якоюсь 

метою. Не просто тому, що Ви цим займалися в процесі роботи. Кожна фраза 

повинна логічно підводити до наступних фраз, бути для них посилкою, і в 

кінцевому підсумку весь виступ має бути підпорядковано головній меті - донести 

до аудиторії дві-три по-справжньому цінних думки. Тоді виступ буде цілісним і 

залишить хороше враження. 

 

Наукова етика 

На захисті обов'язково треба підкреслювати, що саме в роботі 

запропоновано особисто автором. З іншого боку, тут не місце для зайвого 

самовираження. Висловлювання на кшталт «Я вирішив», «Я зробив» не підходять 

для наукової роботи. Мова, тим більше у дітей, йде про спільну роботу в групі з 

дорослими. Хтось дав ідею роботи. Хтось методику. У наукових колах прийнято 

говорити: «Ми провели дослідження», «Ми зробили висновки» і т.п. 

Методично грамотно вважається, що учні повинні розповідати свою 

доповідь, а не читати з папірця. Причому не потрібно переказувати всю свою 

роботу, надіслану на конкурс від початку до кінця. 

 

1.2. Алгоритм підготовки доповіді 
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1. Визначте ключову ідею вашої доповіді і чітко її позначте перед 

слухачами. Можете навіть повторити її кілька разів під час виступу. Будьте 

конкретні, не змушуйте людей відгадувати, що ви мали на увазі. 

2. Побудуйте свій виступ так, щоб його стрижнем стала ця ключова ідея. 

Скоротіть матеріал, який не належить до неї. Виділіть в своїй доповіді вступ, 

основну частину і висновок. Вступ і висновок можуть становити 20% всього 

тексту: не нехтуйте ними, інакше нова інформація звалиться на слухачів, як сніг 

на голову. 

3. Активно використовуйте візуальні засоби: презентації, схеми, 

графіки, короткі відеоролики та ін. 

4. Намагайтеся давати багато прикладів. Підкріплюйте свої тези 

статистикою і фактами. Це ваш основний інструмент по впливу на аудиторію. 

5. Обов'язково перевірте достовірність тієї інформації, яку ви озвучите 

слухачам. 

6. Заздалегідь продумайте, що будете робити, якщо не встигнете 

розповісти все, що задумали. Навчіться оперативно згортати і розгортати частини 

доповіді в залежності від ситуації. 

7. Не перевантажуйте аудиторію цифрами. Замість «19,7%» краще 

скажіть «майже п'ята частина». 

8. Не читайте текст своєї доповіді з листа або з презентації. Так глядачі 

можуть подумати, що ви не знаєте свій власний текст і не впевнені в тому, що 

говорите, а це веде до того, що вони занудьгують і перестануть вам вірити. 

9. Не захоплюйтеся довгими пропозиціями. Лише половина дорослих 

людей в стані зрозуміти фразу, що містить більше 13 слів. А третя частина всіх 

людей, слухаючи чотирнадцятий і наступні слова одного речення, взагалі 

забувають його початок. Необхідно уникати складних речень, прикметникових і 

дієприкметникових зворотів. Передавайте інформацію частинами. 

 

Кожен з наведених кроків вимагає певної підготовки. Ви собі навіть не 

можете уявити, наскільки це важливо - готуватися заздалегідь. 
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Яким би талановитим ви не були, все ж необхідно готуватися до доповіді 

заздалегідь. І в плані знайомства матеріалу, і в плані часу (вкрай рідко хто 

реально вкладається в регламент). Бажано відрепетирувати виступ і 

проконтролювати, чи вклалися ви в відведений час. 

 

Остерігайтеся наступних помилок: 

 Помилка багатьох доповідачів - посилатися на неперевірені дані або 

власні умовиводи. Це зрозуміло, адже фундаментальні, серйозні дослідження 

проводяться рідко, а комерційні дані дістати взагалі проблемно. Ось багато і 

використовують дані, взяті «зі стелі» і прикинувши «на око». На жаль, цінність 

таких даних і доповідей нульова, а то й негативна. Якщо немає даних, то і не 

посилайтеся на них. Адже в подальшому, хтось буде точно так же посилатися на 

вас, на неперевірені або свідомо невірні дані. 

 Ще один момент - доповідач повинен не просто знати свою доповідь, він 

повинен добре розбиратися в самій темі. По-перше, в презентації може бути якась 

помилка. Або ж, під час доповіді ви випадково переставити слова місцями і може 

вийде повна маячня ... Ну і головне, після доповіді обов'язково будуть питання, на 

які потрібно відповісти правильно. Крім того, і мабуть це найважливіше, що знає 

людина набагато цікавіше розповість доповідь, зможе навести приклади, зробити 

відхилення. Повірте, це завжди відчувається, «в темі» людина, чи ні. 

 Так само сюди можна включити інтерес до теми. Як аудиторії, так і 

самого доповідача. Наприклад, я знаю тему мікро і макроекономіки. Але вона 

мені не дуже цікава. Тому, я можу зробити доповідь по ній, але розповідати буду 

нудно, тому що самому не дуже. Так що майте на увазі, доповідач повинен не 

тільки знати тему, вона йому ще повинна бути цікава. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ДОПОВІДІ НА ЗАХИСТІ 

 

Презентація – дуже важлива частина доповіді, яку часто недооцінюють. 

Слід розуміти, що переважна кількість людей – візуали. Та й ті, хто звик 

сприймати багато інформації на слух, набагато краще її зрозуміють і 

запам'ятають, якщо вона буде підтверджена візуальними образами.  

Презентація – це електронний документ, що являє собою набір слайдів, 

призначений для демонстрації в аудиторії. Метою будь-якої презентації є 

візуальне подання задуму автора, максимально зручне для сприйняття 

конкретною аудиторією і спонукає її на взаємодію з автором. 

Основні вимоги щодо застосування зовнішньої наочності під час виступу: 

– її використання не є самоціллю, а підпорядковується меті й завданню 

виступу; 

– вона ілюструє тільки головні ідеї, найскладніші проблеми; 

– не слід перевантажувати виступ наочністю, вона залишається допоміжним 

засобом інформації; 

- слід ретельно продумати доречність застосування кожного виду наочності 

окремо і всіх їх у комплексі, підготовленість слухачів до їх сприйняття 

(наприклад, уміння слухачів орієнтуватися на карті); 

– не варто одночасно розвішувати всі таблиці, схеми, малюнки – їх треба 

показувати в той момент, коли вони потрібні для ілюстрації матеріалу виступу. 

Але, застерігаємо, що „картинка”, якою б корисною вона не була, не 

повністю розкриває зміст слова”. 

Головний принцип створення презентації – вона повинна узгоджуватися з 

доповіддю та ілюструвати те, що ви говорите. Якщо це дослідження – то повинні 

бути таблиці і графіки, якщо це розповідь, то тексти і тези. Картинки можна 

використовувати, для розрядки, щоб не було надто нудно, але вони повинні хоч 

якось бути пов'язані з самим слайдом. 
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Ступінь деталізації пояснення власних результатів повинна визначатися 

тим, наскільки підготовлена аудиторія до сприйняття даного матеріалу.  

 

2.1. Практичні рекомендації з підготовки презентацій 

 

Створення презентації складається з трьох етапів:  

1. планування,  

2. розробка,  

3. репетиція. 

Планування презентації - це багатокрокова процедура, що включає 

визначення цілей, формування структури і логіки подачі матеріалу. Планування 

презентації включає в себе: 

▪ Визначення основної ідеї презентації; 

▪ Планування виступу; 

▪ Побудова логіки подачі матеріалу; 

▪ Створення структури презентації; 

▪ Підготовка висновку. 

Розробка презентації – це підготовка слайдів презентації, визначення 

структури слайдів та їх оформлення. 

Презентацію підготувати буде легше, склавши деталізований план доповіді. 

Для цього необхідно по кожному пункту і підпункту плану створити слайд, який 

ілюструє зміст цього підпункту/пункту. Тоді і слайди будуть інформативні, і 

розповідати вам буде зручно, і сама черговість слайдів допоможе не збиватися з 

думок.  

Для проведення успішної презентації необхідно визначити структуру 

виступу, підготувати супроводжуючу промову та оформити слайди. 

Основні частини, з яких повинна складатися презентація такі ж, як і в 

самому тексті доповіді: 

1. Введення; 

2. Цілі і завдання; 
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3. Основна частина; 

4. Висновок. 

На кожен слайд має бути виведена основна інформація з роботи. Кількість 

слайдів приблизно відповідає довжині доповіді і не перевищує 10 хвилин. Якщо 

слайдів набагато більше, ніж часу, то виступаючий не встигне показати всі 

слайди. З цього приводу доцільно залишити декілька слайдів як відповіді на 

запитання аудиторії, або надання пояснень після виступу. 

Презентація повинна йти синхронно з текстом доповіді. Ваша мова повинна 

пояснювати ілюстрації, представлені в презентації. А презентація, в свою чергу, 

повинна містити той наочний матеріал, який неможливо висловити словами 

(схеми, таблиці, графіки, фотографії і так далі). 

Мова і слайди не повинні збігатися, тоді презентація стане «об'ємною». 

Мова повинна бути не перевантажена спеціальною термінологією, а слайди 

повинні містити більше технічних подробиць: формули, схеми, таблиці, графіки. 

У короткому виступі до них можна звертатися по ходу викладу, але при цьому не 

треба зупинятися на поясненні всіх нюансів. 

Пункти переліків повинні бути короткими фразами; максимум - два рядки 

на фразу, оптимально - один рядок. Читання довгої фрази відволікає увагу від 

мови. Коротка фраза легше запам'ятовується візуально. 

Не промовляйте формули словами – це довго і може відвернути увагу від 

основної думки виступу. Це робиться тільки під час лекцій чи семінарів, коли 

слухачі одночасно записують конспект. На захисті це недоречно. 

Намагайтеся вводити тільки ті позначення і поняття, без яких розуміння 

основних ідей доповіді неможливо. Будь-яке позначення повинно бути пояснено 

до його першого використання (як і в статтях). Якщо пояснення деякого 

результату вимагає ланцюжка з 20 визначень, то необхідно знайти спосіб 

пояснити це коротше. Над кожною фразою треба критично подумати: чи 

зрозуміють її слухачі; чи достатньо у них спеціальних знань, щоб її зрозуміти? 

Незрозумілі фрази слід безжально вилучати з презентації. 
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Репетиція презентації – це перевірка та редагування створеної 

презентації. 

Після того, як презентація готова, але не пізніше, ніж за пару днів до 

терміну захисту – організуйте зустріч з «однодумцями»: 

• Розкажіть презентацію «однодумцям» - якщо ви збилися або заговорилися, 

відзначте в листі слайд і коротко помилку. Не завершуйте розповідь надовго, не 

пропускайте слайди в стилі «ну це я знаю, чого мені тут говорити, це довго». 

• «Однодумці» не розмовляють, поки ви не закінчите. 

• Після того, як ви закінчите, обговоріть загальне враження і моменти для 

коригування. 

• Внесіть виправлення в презентацію, якщо буде потрібно. 

• Повторіть прогін в такому ж форматі. 

 

2.2. Вимоги до оформлення презентацій 

 

При підготовці презентації необхідно пам'ятати декілька простих правил: 

• Презентація є ілюстрацією, доповненням до доповіді, текст завжди 

первинний. Тому необхідно виходити з того, що головна вимога до презентації – 

наочність. Від того, наскільки просто і доступно ви представите результат своєї 

роботи, залежить більше половини успіху. 

• Не перевантажуйте слайд текстом – ви його і так читаєте в своїй доповіді. 

Залиште слова собі, а графіки - презентації. Можна кілька кадрів відвести для 

тексту, коли це стає абсолютно необхідним. Поширена помилка - читати слайд 

дослівно. Найкраще, якщо на слайді буде написана детальна інформація 

(визначення, теореми, формули), а словами розповідатиметься їх змістовний сенс. 

Інформація на слайді може бути більш формальною і строго викладеною, ніж в 

мові. 

• Не відволікайте слухачів своєю ж презентацією. Яскраві фарби, недоладні 

побудови, зайва анімація, вистрибують і бігають зайчики, лисички і собачки - не 

найкраще доповнення до наукової доповіді. Якщо ж ви керуєте текстом, що 
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доповнює або пояснює ваші положення, подбайте про легкість його сприйняття. 

Оптимальна швидкість перемикання – один слайд за 1-2 хвилини. Для коротких 

виступів допустимо два слайди в хвилину, але не швидше. Слухачі повинні 

встигнути сприйняти інформацію і зі слайда, і на слух. 

 

2.2.1. Побудова презентації 

 

Презентація повинна містити такі логічні блоки: 

У першому слайді повинні бути ім'я та прізвище виступаючого, прізвище, 

ініціали та звання наукового керівника, тема доповіді і гурток, в якому навчається 

учень. 

У другому-третьому слайді формулюється мета, дається опис проблем, що 

існують у досліджуваній області, і ставляться завдання, необхідні для досягнення 

мети роботи. 

Далі повинні йти слайди, що відповідають основній частині доповіді. Тут 

же наводяться конкретні пропозиції автора щодо вдосконалення певної сфери 

діяльності, а також напрямки та шляхи вирішення досліджуваної проблеми. У 

слайдах не повинно бути багато тексту. В ідеальному випадку це повинен бути 

якийсь графічний матеріал і підпис до нього. Наприклад: графік і його назва або 

фото якогось матеріалу під мікроскопом і т.п. Якщо Ви використовували в 

дослідженні будь-яке додаткове обладнання, його фото в одному зі слайдів не 

буде зайвим. 

У передостанньому слайді повинні бути викладені короткі висновки 

(можете просто скопіювати з доповіді) на основі результатів, отриманих у ході 

роботи, власну позицію до проблем, що виникають та шляхи їх вирішення. 

В останньому слайді напишіть: «Дякую за увагу!». 

У презентацію можна включити також список використаних джерел. 
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Таким чином, перший слайд повинен бути заголовний, останній слайд 

повинен містити інформацію про те, що доповідь закінчено. Решта слайдів 

доповіді повинні представляти розкриття дослідженої теми роботи. 

 

2.2.2. Вимоги до дизайну 

 

Презентація повинна бути виконана із застосуванням єдиного для всіх 

слайдів шаблону оформлення. Дизайн повинен бути простим і лаконічним. 

Необхідно використовувати максимальний простір екрану (слайда), наприклад, 

розтягнувши малюнки. 

При захисті роботи не рекомендується використовувати ефекти зміни 

слайдів. Достатньо простого перемикання слайдів відповідними клавішами або 

маніпулятором. 

Слід уникати ефектів анімації тексту і графіки, за винятком випадків, коли 

це виправдано. Наприклад, можна використовувати ефект анімації для пояснення 

динаміки системи, алгоритмів і т.д. 

Для правильного використання та компонування кольорів зазвичай 

користуються дизайнерським поняттям колірної гами. Причому кольори можуть 

гармонувати або доповнювати. І той, і інший підхід мають право на існування. В 

основі створення кольорової гами лежить коло Гесса. 

При розробці дизайну презентації орієнтуйтеся на триадну гаму: три 

основних кольори та їх відтінки. Текст повинен бути контрастним, обов'язково 

темним на світлому фоні. Краще, якщо все поле буде світлим, в центральній 

частині, де розташований матеріал, - світло-сірим або палевим, а внизу - більш 

темним. Слайди можуть мати монотонний фон, а також фон-градієнт або фон-

зображення. Однак слід уникати фонів, перевантажених графічними елементами. 

Бажано підібрати два-три різних фонових оформлення для того, щоб мати 

можливість замінити фон при поганій проекції перед виступом. Фон має бути 

елементом заднього (другого) плану (виділяти, відтіняти, підкреслювати 

інформацію, розміщену на слайді, а не затуляти її). 
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При виборі кольору тексту та заливки діаграм також дотримуйтесь правила 

3-х кольорів. Основний текст повинен бути темним на світлому фоні, або світлим 

на темному фоні. Інверсні кольори (світлий текст на темному фоні) часто стають 

проблемою в світлих, незатемнених приміщеннях, а також погано відтворюються 

в роздатковому матеріалі. Також слід уникати використання текстових елементів 

червоного кольору.  

 

2.2.3. Вимоги до вмісту слайдів 

 

При створенні слайда необхідно пам'ятати про те, що: 

 Різкість зображення на великому екрані може бути нижче, ніж на 

моніторі. Надмірно великий розмір шрифту ускладнює процес швидкого читання. 

Прописні букви сприймаються важче, ніж маленькі. Жирний шрифт, курсив і 

CAPS LOCK використовують тільки для виділення. 

 Для оформлення презентації слід використовувати стандартні, широко 

розповсюджені шрифти, наприклад, такі як Arial, Tahoma, Verdana, Times New 

Roman. В одній презентації рекомендується використовувати тільки один шрифт. 

Розмір шрифту для інформаційного тексту не менше 22-24 пункту. 

Перевантаженість і дрібний шрифт важкі для сприйняття. Недовантаження 

залишає враження, що виступ поверхневий і погано підготовлений. Оптимальне 

число рядків на слайді – від 6 до 11.  

 Кожен слайд повинен мати заголовок. Всі заголовки повинні бути 

виконані в єдиному стилі (колір, шрифт, розмір, тощо). Заголовок може 

знаходитися в центрі або від краю слайда зверху. Текст заголовка слайда повинен 

бути розміром 30-41 пунктів. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

 На слайдах презентації не пишеться весь той текст, який вимовляє 

доповідач. Текст на слайді повинен містити тільки ключові фрази, слова, які 

доповідач розвиває і коментує усно. Не повністю заповнений слайд краще, ніж 

переповнений. Як правило, в слайді має бути від 20 до 40 слів. Розумний 

максимум - 60 слів. Врахуйте, що текст, довше шести рядків сприймається з 
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великими труднощами. Багато людей оцінюють якість виступу не тільки за 

змістом тексту, а й за якістю наочного матеріалу. 

 Слід уникати використання суцільного тексту. Рекомендується 

використовувати нумеровані і марковані списки. Елементи списку 

відокремлюються крапкою з комою. В кінці обов'язково ставиться крапка. Після 

двокрапки всі елементи списку пишуться з маленької літери. Бажано 

використовувати короткі пропозиції або фрази. Не рекомендується переносити 

слова. 

 Розташування інформації на слайді – переважно горизонтальне, зверху 

вниз по головній діагоналі; найбільш важлива інформація має розташовуватися в 

центрі екрану; якщо на слайді картинка – напис розміщується під нею. Текст на 

слайдах форматується по ширині. Для кращого компонування тексту на слайді 

доцільно використовувати функції: інтервали, лінійка тощо. На схемах текст 

краще форматувати по центру. У таблицях ─ на розсуд автора. 

 Ілюстрації мають бути підписані на мові представлення роботи. 

Підписи рекомендується розташовувати під зображенням, або збоку, якщо воно, 

наприклад, має вертикальну орієнтацію. Розмір шрифту підписів повинен бути не 

нижче 12 пункту. 

 Зображенню слід надавати якомога більший розмір. Краще розподілити 

ілюстрації по слайдах, ніж розміщувати їх на одному, але в зменшеному вигляді. 

 Кожен зі слайдів повинен включати одну діаграму або відповідати 

одній думці. Розмір діаграми повинна дозволяти побачити її з останніх рядів залу. 

У діаграм, таблиць, схем, графіків має бути назва або такою назвою може 

служити заголовок слайду. Лінії і підписи повинні бути чіткими.  

 Слайди повинні бути пронумеровані із зазначенням загальної кількості 

слайдів у презентації. 

 Нумеруйте слайди – номер повинен бути видно на проекторі. 
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2.2.4. Вимоги до візуального матеріалу  

 

Візуальні матеріали також повинні бути ретельно підготовлені і бути 

зрозумілими. 

Фотографії можуть бути кольоровими, а векторна графіка (діаграми, схеми, 

графіки) повинні відповідати основній колірній схемі. 

Матеріал має бути переважно структурований у схемах та організаційних 

діаграмах.  

Матеріал необхідно за потреби підкріплювати доречними графічними 

зображеннями та відео-фрагментами.  

Цифрові дані краще представляти у вигляді таблиць та діаграм, витриманих 

у стриманих кольорах.  

Давати посилання на мультимедійний зміст і хмарні дані через функцію 

гіперпосилання.  

Якість зображення (контраст зображення по відношенню до фону; 

відсутність «зайвих» деталей на фотографії або картинці, яскравість і 

контрастність зображення).  

Якість музичного ряду (ненав'язливість музики, відсутність сторонніх 

шумів).  

 

Таким чином, при використанні презентації, не забувайте про наступні 

негласні правила: 

• 1 слайд - 1 думка; 

• не пишіть багато тексту (довгі тези скорочуйте до 2-3 (максимум 6) слів; 

оптимальну кількість тексту на екрані - не більш 6 слів в 6 рядах); 

• використовуйте великий шрифт (його повинно бути видно з останніх 

рядів); 

• не забудьте перевірити правопис; 

• використовуйте діаграми і графіки замість таблиць; 

• ілюстрації не повинні бути занадто складними і глибокодумними; 
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• зведіть до мінімуму звукові та анімаційні ефекти. 

І найголовніше: зміст презентації має відповідати дидактичним цілям та 

завданням.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Орієнтовна схема презентації науково-дослідницької роботи учня-члена 

Малої академії наук України 
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Продовження додатку А 

  

  

  

 

 


