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Що таке стендова доповідь? 

Стендова доповідь = великий плакат 

(постер) + усне повідомлення 

(коментар). 



Що таке постер? 

Постер – це результати наукового 

дослідження, оформлені у вигляді 

великого паперового плаката. 



Приклад постера 



Чому стендова доповідь? 

Стендові доповіді дозволяють учасникам 

конференції за обмежений проміжок часу 

ознайомитися з великою кількістю 

наукових доповідей. 



Постерна сесія на науковій конференції 



Доповідачка біля свого постера 



Переваги стендової доповіді 

  Ознайомлення з плакатом може відбуватися 

протягом усієї постерної сесії; 

  доповідач має можливість спілкуватися протягом 

тривалого часу із зацікавленими слухачами; 

  доповідач менше хвилюється; 

  один і той же плакат можна використовувати на 

кількох конференціях. 



Недоліки стендової доповіді 

  Потрібно кілька разів повторювати свою 

доповідь під час постерної сесії; 

  доповідач не може відходити від свого постера і 

знайомитися з постерами інших учасників сесії; 

  потрібно  докласти зусиль, щоб привернути 

увагу до свого постера; 

  підготовка якісного постера вимагає багато часу і 

певних фінансових витрат. 



Який він, вдалий постер? 

  читабельний 

  наочний  

  зрозумілий  

  естетично оформлений 



Створення постера – 

 захопливий творчий процес! 



З чого почати? 

Зі своїм науковим керівником визначте, у 

чому полягає унікальність вашого 

дослідження, які воно має сильні сторони 

і про що обов’язково потрібно розказати 

іншим. 

 



Що має бути на постері? 

  Назва 

  Автори 

  Назва організації 

  Контактна інформація 

  Актуальність теми дослідження 

  Мета і задачі  

  Матеріали і методи 

  Результати та їх обговорення 

  Ілюстративний матеріал (діаграми, 

графіки, рисунки, фотографії) 

  Висновки 

  Посилання на використані джерела 

 

 



Як самому зробити постер? 

За допомогою програм Microsoft PowerPoint, 

Publisher , Adobe Illustrator, Photoshop, 

QuarkXPress, Corel Draw та ін. 



Що має бути на постері? 



Положення про постерний захист 



Формат і орієнтація постера 

Формат:  А0 (1189 x 841 мм)  

                або  

                А1 (841 х 594 мм) 

 

Орієнтація:   книжкова  

                      або  

                      альбомна 



Обсяг інформації на постері 

Читач може прочитати постер 

протягом не більше 2-х хвилин 



Читабельність постера 

Читач має розгледіти все, що є на 

постері з відстані не менше 2-х метрів 



Колір фону і колір шрифта 

Мають бути контрастними: 

світлий фон – темний шрифт, 

темний фон – світлий шрифт 



Розмір шрифта 

Назва – 72 пт 
Заголовки в тексті – 28 - 44 пт 
Основний текст – 24 пт 

Надписи на графіках і діаграмах – 16 пт 



Текст на постері 

  Не більше 30% площі постера! 

  Невеликі абзаци. 

  Прості і зрозумілі речення. 

  Виділення в тексті – курсивом. 



Ілюстрації на постері 

Роздільна здатність: не менше 300 dpi 

 

Всі ілюстраціїї мають бути підписані 



Послідовність розміщення  

інформаційних блоків на постері 



Спосіб розміщення інформації 

Шпальтове 

розташування 



Спосіб розміщення інформації 

Модульне  

розташування 



Послідовність перегляду постера 



Розміщення найважливішої інформації 



У якому форматі зберігати  

макет постера? 

PDF, TIFF, JPEG 



Де роздрукувати постер? 

У принт-центрі з послугою 

“ШИРОКОФОРМАТНИЙ ДРУК” 



З А П И Т А Н Н Я 



Як підготувати постерний захист 

(ключові моменти, на що звернути 

увагу, чого не варто робити,  

структура захисту)? 



Що найголовніше потрібно встигнути 

розповісти за 3 хвилини під час 

доповіді з постером? 



Чи доцільний додатковий матеріал  

до постера? 



Як побороти страх  

перед виступом/захистом? 



Які якості потрібно розвивати 

учаснику, щоб постерний захист 

пройшов успішно? 



Дякую за увагу! 

 

Бажаю успіхів! 


