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Вступ. На наукових захистах і конференціях 

майже всі доповіді супроводжуються комп’ютер-

ними презентаціями. У перекладі presentation – 
ілюстрована доповідь, подання, спосіб викладу. 

Презентації допомагають наочно подати необхідну 

інформацію, збагатити текст, сфокусувати увагу на 

головному. Та часто вони або погіршують вражен-

ня від доповіді, або залишають слухачів байдужими. 

Це особливо прикро бачити в презентаціях з гео-

графічних спеціальностей, де дуже важливою є ві-

зуалізація саме у вигляді карт, а не тільки у вигляді 

малюнків, діаграм і таблиць. 

Вихідні передумови. Темі створення якісних 

презентацій присвячено багато робіт всесвітньо 

відомих спеціалістів у цій галузі, а саме Саймона 

Мортона – керівника однієї із світових компаній 

з розробки, дизайну й проведення презентацій [1] 

та Дена Роема – засновника першої інтерактивної 

програми у світі, що проводить навчання на основі 

візуального мислення [2]. Вони акцентують увагу на 

тому, що найголовнішим у презентації є ефект, який 

виступ має на слухачів, тобто що почуває та робить 

аудиторія після презентації. Презентація – не мета, 

а засіб досягнення мети. Якщо слухачі не усвідоми-

ли, в чому полягає головна думка, то презентація ви-

явилася невдалою. 

Психологічні проблеми соціального спілку-

вання й впливу та взаємовпливу в процесі спілку-

вання людей вивчають учені-психологи, зокрема 

Альберт Меграбян – почесний професор психоло-

гії Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. 

Визначаючи основні правила створення презентації, 

він робить важливий висновок: комунікація є чимось 

більшим, ніж просто сказані слова, вона тісно пов’я-

зана з візуальним рядом і почуттями аудиторії [3]. 

Мета статті – узагальнити й проаналізувати 

помилки у презентаціях до наукових доповідей і 

визначити основні положення, на які обов’язково 

треба звертати увагу під час створення якісних пре-

зентацій високого рівня.

Виклад основного матеріалу. Дослідження свід-

чать, що пам’ять найбільш ефективно зберігає ін-
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формацію під час поєднання роботи зорового та 

слухового каналів її отримання. Людина запам’ято-

вує приблизно 30 % інформації, яку було прочитано, 

та біля 20 % тієї, що була сприйнята на слух, тоді як 

під час сприйняття одночасно зорово і на слух част-

ка інформації, що запам’ятовується, збільшується 

до 50–70 %. У зв’язку з цим, у наукових доповідях 

широко використовуються комп’ютерні презента-

ції у вигляді інтерактивного фільму з рядом слайдів. 

Презентація – найкращий і найбільш ефектив-

ний спосіб проінформувати про зміст дослідження; 

чітко, швидко й концентровано передати найбільш 

важливі факти, твердження, ідеї чи пропозиції та 

переконати в достовірності й обґрунтованості отри-

маних результатів. Основою підготовки презентації 

є наукова доповідь – короткий виклад суті прове-

деного дослідження, отриманих результатів, їхньо-

го теоретичного і практичного значення. Структура 

презентації аналогічна структурі та плану доповіді. 

Основною причиною низького рівня презен-

тації є недооцінка її ролі в інформаційному обміні. 

Презентація – не шоу чи обов’язковий додаток до 

доповіді, а потужний засіб взаємодії оратора й ау-

диторії, можливість яскраво донести свою думку, 

розказати свою історію. Нейробіолог Грегорі Бернс 

вважав, що найкраща і найновіша ідея не варта ні-

чого, якщо в ній не змогла переконатися достатня 

кількість людей. Найважливіший фактор презента-

ції – аудиторія, якій вона має бути присвячена [1, 2]. 

Виділяють три основні правила вдалих презента-

цій: 1) говорити правду: тоді людина знаходить кон-

такт з аудиторією та говорить упевнено; 2) супрово-

джувати правду історією (не обов’язково складною) 

зі своєю структурою, що викличе зацікавленість 

та дозволить подати матеріал емоційно і захоплю-

юче – тоді навіть складні ідеї стануть простими й 

не забудуться; 3) розказувати історію за допомогою 

малюнків: так слухачі зможуть краще побачити, що 

мається на увазі, і захопляться ідеєю [2]. 

Правила створення та проведення презентацій – 

це ретельний опис природного процесу сприйняття 

інформації, в якому оратор і його візуальний інстру-

ментарій є посередниками. Саме доповідач (а не 

комп’ютерна програма), який враховує, наскільки 

важливою є візуалізація, може захопити аудиторію. 

Важливим також є налагодження контакту з людь-

ми, що об’єднає всіх і зробить презентацію вдалою. 

Існує два ключові елементи розробки презентації: 

вичерпне розуміння аудиторії та ясність відносно 

власного повідомлення [2]. Створення презентації 

потребує серйозної інтелектуальної роботи й підго-

товки, що має такі етапи: 1) оцінка аудиторії та ви-

значення мети; 2) продумування структури і змісту, 

3) розробка плану; 4) написання тексту і підготовка 

слайдів; 5) репетиція виступу. Наукова презентація 

має бути логічно побудованою, послідовною, лако-

нічною, наочною. 

Засилля невдалих презентацій призводить до 

того, що аудиторія перестає звертати увагу не до-

повідача та слухати його. Доповідачеві не вистачає 

часу для створення презентації, він робить її в ос-

танній момент, просто вміщуючи слайди з доповіді: 

сучасні комп’ютерні програми значно спрощують 

підготовку презентацій. Вважається, що слайди – 

віртуальні підказки, тому вони містять велику кіль-

кість зайвого тексту. Відбувається процес відповід-

но до теорії когнітивного навантаження: аудиторія 

не в змозі одночасно читати тексти на слайдах і слу-

хати доповідача. 

Дотримування правил створення слайдів дозво-

лить уникнути такої невдачі. Зміст слайдів повинен 

відповідати виступу, а інформація подаватись ло-

гічно, рівномірно й дозовано. Головні факти і поло-

ження залишають для фінальної частини. На кож-

ному слайді розміщують заголовок і назву розділу. 

Заголовок з 3–5 слів у вигляді фрази, а не закінче-

ного речення має розкривати головний зміст слайда. 

Кожен слайд має бути необхідним, тобто місти-

ти ту інформацію, яка без зорової підтримки гірше 

сприймається. Інформація повинна подаватися в 

доступній формі й тільки та, про яку йтиметься – 

нічого зайвого. Текст і зображення на слайді мають 

не копіювати зміст якої-небудь частини виступу 

у вигляді великих абзаців тексту, а узагальнюва-

ти, структурувати чи ілюструвати інформацію. 

Необхідно уважно перевірити весь матеріал пре-

зентації: виправити граматичні, лексичні, орфогра-

фічні помилки, неточності в цифрах або невідповід-

ності в тексті, які на екрані стають набагато поміт-

нішими. 

Доцільно подавати лише добре структуровані го-

ловні твердження, цифри, факти, положення у ви-

гляді карт, у графічному та схематичному вигляді, а 

іншу інформацію надавати в коментарях або аудіо-

запису. Тоді не треба буде нагромаджувати безліч 

фактів і відволікатись на дрібниці. Також необхідно 

передбачити можливість перемикатися між слай-

дами та повертатися до попередніх. Це дозволить 

переглянути презентацію удруге або сфокусувати 

увагу під час перегляду на тому, що можна обгово-

рити додатково. 

Існує кілька головних типів слайдів: текстові, 

художні (карти, схеми, малюнки, фотографії), слай-

ди даних (таблиці, діаграми, графіки). Під час ство-

рення слайдів кожного типу треба враховувати їхні 

особливості, а для привертання й утримання уваги 

аудиторії доцільно застосовувати комбінацію всіх 

типів слайдів, якщо це дозволяє матеріал доповіді.

Текстові слайди відображують класифікації, 

списки, зміст презентації, мету, методи і результа-

ти дослідження, висновки. У таких слайдах краще 

використовувати не речення, а словосполучення: 

не більше 7 рядків (із заголовком) і слів у рядку. 

Речення – цитати або визначення, без яких не мож-

на обійтися для повного розкриття теми, – мають 

бути простими й короткими.

Карти повинні бути наочними і добре читатися, 

обов’язково мати легенду. Умовні знаки необхідно 
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проектувати з раціональним урахуванням карто-

семіотичних аспектів, що забезпечить логічність і 

ясність передачі інформації, графічно економне, 

інформативне, художнє, виразне, однозначне, чітке 

та зрозуміле зображення об’єктів, процесів і явищ.

На слайдах даних не рекомендується подавати 

складні таблиці. Кількість рядків і колонок у таблиці 

має не перевищувати 4-х, розмір пробілів між ко-

лонками має бути приблизно таким, як і колонки, 

щоб текст не зливався в один суцільний фрагмент. 

По можливості таблиці краще замінити на схеми, 

що більш точно й чітко відтворюють зв’язки між 

об’єктами дослідження. Діаграми та графіки доціль-

но застосовувати в конкретних випадках: кругові 

діаграми – для відображення відсоткових співвід-

ношень; стовпчикові – порівнянь, частоти, змін у 

часі; графіки – зміни в часі.

Не можна автоматично переносити на слайди та-

блиці, графіки, схеми, а в деяких випадках і карти 

з тексту доповіді, їх треба адаптувати до вимог пре-

зентації. Лінії графіків і схем мають бути чіткими 

й товстими, розшифровку до них краще давати на 

кривих, а не в легенді. Всі карти, малюнки, таблиці, 

схеми, графіки та діаграми на слайдах повинні мати 

назву. 

Обов’язково треба продумати дизайн презен-
тації, який має бути єдиним, збалансованим, кон-

трастним, доречним. Для цього слід дотримуватися 

законів композиції, колористики, ергономіки, які 

часто ігноруються. Під час розробки композиції 

(структури) слайдів треба враховувати властиво-

сті композиції: цілісність – всі елементи мають 

бути чимось пов’язані; виразність – розміщення 

й оформлення слайдів мають сприяти визначенню 

точної ідеї презентації (слайда); симетрію й асимет-
рію при розміщення об’єктів на слайдах. Знання 

законів колористики – науки про колір, його вла-

стивості, психологічну характеристику кольорів, 

особливості їхнього сприйняття – стає в нагоді під 

час вибору основного фону та кольорів різних еле-

ментів. Треба використовувати контраст і врахо-

вувати закономірність поєднання кольорів. Колір 

тексту має контрастувати з кольором фону, тоді 

деталі – схеми, текст тощо – сконцентрують ува-

гу на себе. Наприклад, можна вибрати однорідний 

світлий (білий або біло-сірий) фон з чорним текстом 

для добре освітленої аудиторії, а для затемненої – 

світлий текст на чорному фоні (білий на синьому чи 

жовтий на темно-зеленому). З червоним слід бути 

обережним – він дратує очі, а сполучення черво-

ний-зелений багатьма людьми не сприймається. 

Оформлення слайдів презентації теж має свої 

особливості. Вертикальна орієнтація не дає мож-

ливості ефективно використати вільне місце, тому 

слайди краще орієнтувати горизонтально. Шрифт в 

заголовках і в текстах має бути один (краще Verdana 

чи Arial), у заголовках – крупніший. Для виділення 

головного слід підбирати колір або жирний шрифт, 

а не курсив чи підкреслювання, які гірше сприй-

маються. Текст вирівнювати за лівим краєм – це 

прискорює його сприйняття. Розмір шрифту по-

винен бути не менше 22–24 пунктів для тексту, 

30 – для заголовків; міжрядковий інтервал – 1–5 

(при цьому враховується також розмір залу про-

ведення презентацій – текст мають прочитати і в 

останніх рядах). Також доцільно використовувати 

вузькі колонтитули, що дозволить візуально ском-

понувати широкоформатний екран. На нижньому 

колонтитулі можна вказати назву презентації, орга-

нізації, номер слайда й дату виступу – це спрощує 

наступне обговорення наукового виступу. Не слід 

розміщувати текст на нижніх 10% площі слайда – 

його не буде видно здалеку. Вільне поле має бути 

достатньо великим – не треба перевантажувати 

слайд зайвими елементами оформлення, графічни-

ми зображеннями, текстом.

Анімацію та інші візуальні ефекти треба вико-

ристовувати дуже обережно, це може відволікати 

від головного. Включати звукове супроводження 

або фільми треба в мінімальному обсязі та в разі 

розкриття ними змісту. 

Приблизна структура і зміст презентації резуль-

татів наукової роботи може бути такою. Слайд 1, 

титульний: назва навчального закладу, кафедри, 

теми; ім’я автора; ступінь, звання і посада науково-

го керівника; назва організації, що представляє до-

повідач, його контактні дані, місто й рік створення 

презентації. Слайд 2, оглядовий: структура презен-

тації, де акцент ставиться не на структурних части-

нах виступу (вступ, головна частина, висновок), а 

на змістовних частинах. Слайд 3: актуальність теми, 

включаючи вказану проблему; об’єкт і предмет до-

слідження. Слайд 4: мета, завдання дослідження, 

гіпотеза, допущення. Слайд 5: теоретична база, ме-

тоди та інструменти дослідження. Слайд 6: основ-

ні положення, що виносяться на захист. Слайди 

7–9: зміст дослідження, запропоновані рішення з 

обґрунтуванням. Слайд 10: аналіз досягнутих і но-

визна отриманих результатів. Слайд 11: загальні 

висновки, перспективи розвитку теми й отриманих 

результатів. 

Але презентація – це не тільки слайди, а й спо-

лучення багатьох елементів, головним з яких є допо-

відач. Щоб не втрачати контакту із залом, доповіда-

чеві треба стояти обличчям або впівоберта до слуха-

чів. Краще не читати текст зі слайдів, тим більше, що 

правильний слайд містить тільки фрази з підтемами 

виступу. Діаграми і графіки коментувати докладно; 

абревіатури розшифровувати. Пояснення змісту 

має бути чітким і зрозумілим. Будь-яка презента-

ція має відповідати базовим принципам психології. 

Людина спроможна одночасно запам’ятовувати не 

більше 3–5 фактів, висновків, визначень, тому ба-

жано розміщувати не більше 5 різних елементів або 

блоків на слайді. Важливим є правильно вибраний 

темп: час демонстрації кожного с лайда має бути та-

ким, щоб аудиторія встигла все прочитати, але не 

мала часу відволіктись. Спочатку необхідно назва-
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ти слайд, обмалювати місце його змісту в структурі 

презентації, дати слухачам осмислити інформацію 

(1–2 хвилини) і тільки потім коментувати слайд. 

Якщо під час презентації треба один слайд показати 

двічі, можна зробити два однакових слайда, щоб не 

забирати зайвий час для пошуку. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. 
Для створення успішних презентацій необхідно під 

час вивчення дисциплін з картосеміотики, організа-

ції наукової роботи або комп’ютерної графіки про-

водити тематичні практичні й семінарські заняття, 

мотивуючи студентів окремими балами як за якіс-

но проведені презентації, так і за рецензії на них. 

Найважливішим із завдань є навчити молодих нау-
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ковців ставититися до своєї аудиторії і до себе з по-

вагою та не виступати із нашвидкоруч зробленими 

презентаціями. 

В руслі продовження цієї теми цікавим і перспек-

тивним буде подальше вивчення залежності зв’язку 

презентації як виду комунікації з візуальним рядом 

і настроями аудиторії; впливу часу, теми й способу 

подання матеріалу на здатність людини запам’ято-

вувати інформацію.
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