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ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ З 
ВИКОРИСТАННЯМ 

ПОСТЕРА 
(ПЛАКАТУ)  

НАУКОВОГО 
АПАРАТУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

ХОДУ ТА 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЄКТУ  

У ХОДІ 
КОРОТКОГО 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

ТА ВІДПОВІДЕЙ НА 
ЗАПИТАННЯ ЖУРІ 



Які компетентності ми розвиваємо? 

НОВИЙ СТАТУС 

НОВІ КОНТАКТИ ІЗ ЛЮДЬМИ 

НОВІ ЗАДАЧІ 

НОВИЙ ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ 

НОВІ ЗНАННЯ  

ЛІДЕРСЬКА 

КОМУНІКАТИВНА 

ДОСЛІДНИЦЬКА 

ЦИФРОВА 

НАВЧАЛЬНА 



Що таке постер? 

Постер – це вертикально 
розміщений плакат формату 
А0,             що оформлюється 

українською мовою 



Постер повинен містити 

Зазначення 
територіального 

відділення 
Київське обласне 

Територіальне 
відділення МАН 

України  

Заголовок 
Назва проєкту, що 

співпадає із назвою 
дослідницької роботи 

Інформація про 
автора 

ПІБ, повна назва 
закладу освіти, клас, 

населений пункт,          
ПІВ, посада наукового 

керівника 

A  В  Б  

Короткий зміст 
проєкту 

Мета і завдання 
проєкту, матеріали та 

методи, об’єкт, 
предмет, результати, 

висновки 

Г  



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  

Не менше 100 пунктів типографських 

Розмір заголовка 

01 

Не менше 20 пунктів типографських 

Розмір тексту 

02 

1,5 

Міжрядковий інтервал 03 



РИСУНКИ 

 

Мають бути чіткі,   

із підписами 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Мають бути 
розшифровані 

РЕЧЕННЯ 

 

Короткі 

Конкретні 

Однозначні 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  





 





ВАГОМОСТІ ФАКТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ  

№ ФАКТОР ВАГОМІСТЬ ФАКТОРА МАКСИМАЛЬНА 
СУМА БАЛІВ 

1 Заочне оцінювання 
дослідницьких робіт 
 

2 20 

2 Постерний захист 
 

4,5 45 

3 Наукова конференція 
 

3,5 35 

Усього - 100 



РЕЗУЛЬТАТИ «При рівності сум 

балів декількох 

учасників  

місця 

визначаються з 

урахуванням 

підсумків 

постерного 

захисту» 

88 – І  
88 - ІІ 



Вагомість критеріїв фактора «Постерний захист» 

0,2 

0,25 

0,2 

0,2 

0,15 
5. Відповідність 
постера вимогам 

4. Презентаційні навички: 
культура мовлення, вільне 
володіння матеріалом, 
вичерпність, змістовність та 
наукова коректність відповідей 

1. Дослідницький 
характер проєкту 

2. Доцільність та коректність 
методів дослідження, 

відповідність висновків 
поставленим результатам  

3. Ступінь самостійності 
і особистий внесок 

автора в дослідження 



ЗАПИТАННЯ  

Яка мета 
постерного 

захисту? Для 
чого він в 
окремому 
форматі? 

Які 
компетентності 

можна 
розвинути у 
постерному 

захисті? 

Які відмінності в 
захисті постера і 

наукової 
конференції?  

Хотілося б 
дізнатися за 

якими 
критеріями буде 

оцінюватися 
постерний 

захист? 



Які відмінності в захисті  
постера і наукової конференції?  

 

№ Критерій Вагомість 
критерію  

1 Дослідницький характер проєкту 0,2 

2 Доцільність та коректність 
використаних методів дослідження 

0,25 

3 Ступінь самостійності і особистий 
внесок автора в дослідження 

0,2 

4 Презентаційні навички 0,2 

5 Відповідність постера вимогам 0,15 

№ Критерій Вагомість 
критерію  

1 Актуальність теми дослідження 0,15 

2 Чіткість, логічність і послідовність 
викладення матеріалу 

0,2 

3 Критичний аналіз досліджуваної 
проблеми 

0,25 

4 Самостійність, оригінальність і 
доказовість суджень 

0,25 

5 Культура мовлення 0,15 

ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

3 хв доповідь – до 7-15 хв запитання 7 хв доповідь – до 3 хв запитання 



-Які кольори найдоречніше використовувати на постері? 
 

-Чи є конкретні вимоги до кольорового дизайну постеру 
(наприклад колір фону/тексту)? 

 Колір тла Добре поєднуються Погано поєднуються 

Чорний Білий, помаранчевий, червоний, жовтий Синій, фіолетовий, зелений, 

Білий Чорний, синій, червоний, зелений, Бліді відтінки всіх кольорів 

Червоний Чорний, білий, жовтий,  Синій, фіолетовий, зелений 

Помаранчевий Чорний, білий, жовтий Синій, блакитний, зелений 

Жовтий Чорний, зелений, синій, червоний, блакитний Білий,, бліді відтінки всіх кольорів 

Зелений Білий Синій, фіолетовий, червоний 

Блакитний Чорний, білий, жовтий,  фіолетовий, зелений 

Синій Білий, жовтий Червоний, зелений 

Фіолетовий Білий, жовтий, помаранчевий Чорний, зелений, синій 



Як зробити постер візуально цікавішим, якщо за 
темою роботи не передбачено використання 

діаграм та фотографій?" 
 

Цікавий 
контент 

Візуалізація Читабельність 
Мінімум 

тексту 



- Які онлайн-сервіси та програми (бажано 
безкоштовні) є кращим в оформленні постеру 

до роботи?! І чи можна у відповідності до 
вимог зробити постер своїми руками? 

 
- Які програми варто використовувати, щоб 

зробити постер? 
 

Word 

Power Paint 

Piktochart 

Adobe 
Photoshop 



Зазначте, будь ласка, план-послідовність про 
що розповідати під час постерного 

захисту.  Наприклад, 1.Об'єкт дослідження і т. д. 
 

Основне 
завдання 

дослідної роботи 

Валідність 
методів 

дослідження 

Дослідницький 
характер проєкту 

Особистий 
внесок автора 





Цікавлять вимоги до постерів, оскільки технарі та природничі дисципліни 
мають можливість презентувати власні роботи на різного роду конкурсах, 

виставках; однак гуманітарії майже поза увагою) учні хвилюються, що постери 
майже не мають схем, таблиць, а носять більш констатуючи характер. 

Поділіться секретом цікавих  постерів з суспільних та гуманітарних дисциплін  



ТВОРЧІСТЬ КЛИМЕНТІЯ ЗІНОВІЄВА В КОНТЕКСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ БАРОКО 

Методи дослідження 

Вірші Рік написання 

«О багатстві і о нищеті» 1735 

«О временах літніх і о зимніх» 1736 

«О друзіх зичливих» 1738 

«О друкарях, що книги друкують» 1739 

«О жонах сварливих і злоязичних» 1742 

Рис 1. Золоте чересло. 
Книга народних ремесел, 
звичаїв та побуту в Україні 

  

Рис. 2. Климентій 
Зиновіїв. Вірші. 

Приповісті посполиті 

Таблица 1. Вірші К.Зиновієва за роками написання 

4 

1
6 

2
5 

1 

3 2 

X IX    X X  X X I  

українські дослідники зарубіжні дослідники 

Діаграма 1. Еволюція історіографічної активності 
досліджень  творчості К.Зиновієва аналіз Генетичний  

описовий 
метод 

культурно-
історичний 

розглянути історіографію творчості 

 К. Зіновієва 

виявити у творчості К. Зіновієва риси, 
властиві для барокової філософії 

дослідити тексти Климентія Зіновієва у контексті барокової 
поетики  

Завдання дослідження 

МЕРКУЛОВ МАКСИМ РОБІНОВИЧ 

теоцентризм 

дуалізм песимізму 

науковість 

Діаграма 2. Характерні риси  творчості 
К.Зиновієва 

Кловський ліцей №77, 10 клас  
м.Київ 

Науковий керівник:  
Пелешенко Юрій Володимирович 



«Успіх – це вміння рухатися 
від невдачі до невдачі, не 
втрачаючи ентузіазму» 

 
Sir Winston Churchill 


