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У посібнику наведено вимоги, методичні рекомендації,  зразки 

постерів та поради щодо підготовки, створення та оформлення постера 

наукового дослідницького проєкту.  

Видання адресоване слухачам обласного відділення, учасникам ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів обласного відділення МАН України. 

З метою належної підготовки слухачів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України пропонуємо методичні рекомендації  щодо 

підготовки постера. 

Відповідно до наказу МОН України від 06. 04. 2020 р. № 481 

«Про затвердження правил проведення ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України» та листа МОН України «Методичні 

рекомендації щодо особливостей організації та проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України у 2021р.» під постерним захистом розуміють 

представлення дослідницького проєкту з  використанням постера 

(плаката) наукового апарата дослідження, ходу та реалізації проєкту у 

формі короткого повідомлення (на розсуд журі), а також  відповідей на 

питання компетентного журі конкурсу.  
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Учасники всеукраїнських і міжнародних конкурсів і змагань, 

особливо з екологічного та науково-технічного напрямків при 

підготовці до заходів та конкурсів неодноразово готували постер, 

власне по якому і відбувався захист науково-дослідницьких проектів.  

Постерний захист передбачається програмою Конкурсу та 

проходить у кожній науковій секції окремо. Учасники представляють 

свої проєкти на постерах. Структурна частина роботи (актуальність, 

методологічний апарат, об’єкт, предмет, мета, завдання, висновки) 

виносяться на сам постер. Постерний захист – це безпосереднє 

спілкування учасника із членами журі у формі питань-відповідей, під 

час якого члени журі можуть перевірити знання учасника з теми 

дослідження, в тому числі з базової дисципліни, самостійність 

виконання дослідження (у режимі онлайн). Для кожного учасника 

створюється окреме посилання на онлайн платформі для підключення, 

відповідно до графіка роботи секції, що буде оприлюднений за 5 днів 

до початку Конкурсу. Тривалість кожного включення – до 20 хвилин 

(1-2 хв. – технічне налаштування та перевірка зв’язку, до 3 хв. – 

презентація учасником свого проекту, 7-10 хв. – відповіді на запитання 

журі).  

Критерії оцінювання постерного захисту: 

Критерій Вагомість 

критерію 

Дослідницький характер проєкту 9 

Доцільність та коректність використаних методів 

дослідження, відповідність висновків (результатів) 

поставленим завданням 

11 

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в 

дослідження 

9 

Презентаційні навички: культура мовлення, вільне 

володіння матеріалом, вичерпність, змістовність та 

наукова коректність відповідей 

9 

Відповідність постера вимогам 7 

ВСЬОГО 45 балів 
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- Перевірте, коли за розкладом Ваш час для включення і заходьте в 

онлайн-зустріч на 2-5 хвилин швидше.  

- У Вас є 3 хвилини на доповідь. Необхідно повідомити: що саме Ви 

досліджували; вказати об’єкт, предмет дослідження; актуальність 

дослідження. Методи дослідження; завдання чи вдалось їх 

вирішити.  

- Для чіткої і послідовної організації виступу, напишіть його. Під час 

підготовки до захисту прочитайте виступ з фіксацією часу. Для 

вичерпної відповіді на запитання членів журі Ви маєте добре 

орієнтуватися в темі дослідницької роботи, мати ґрунтовні знання з 

основ навчального предмета.  

- Члени журі можуть поставити запитання аби перевірити, чи твої 

знання давали змогу виконати такий проєкт. Якщо Ви не зрозуміли  

запитань – не губіться, просто попросіть його пояснити.  

- Журі може відразу перейти до запитань - це передбачено  

правилами конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України.  
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Постери (стендові доповіді), що презентуються під час 

наукових подій, широко використовуються для оприлюднення 

результатів досліджень. 

Доповідач керується основними положеннями, орієнтованими на 

постер, і готовий брати участь у представленні роботи та дискусії 

щодо змісту роботи. Постер (стенд) повинен зацікавити активну та 

пасивну аудиторію.  

 

 

 

 

Плакати використовуються для представлення роботи аудиторії, 

яка активно чи пасивно сприймає відповідний захід – науковий, 

технічний чи мистецький. Доповідач (презентуючий), як правило, 

стоїть біля свого плаката, готовий брати участь у дискусії з 

зацікавленою аудиторією. Таким чином, Ваш постер повинен 

зацікавити як  тих, хто знаходиться перед постером, так і тих, кого 

відволікає шум, натовп тощо. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСТЕРА 

Постер – вертикально розміщений плакат, збережений у форматі 

PDF (обсягом пам’яті не більше 3 мб) та оформлений українською 

мовою (за винятком секцій відділення мовознавства). На постер 

виноситься науковий апарат дослідження (мета, завдання, об’єкт, 

предмет, результати й висновки), саме він є відправним пунктом 

комунікації.  

 

 

 

Заголовок: короткий, здатний швидко зорієнтувати аудиторію, 

дати змогу оцінити дослідження та його мету, мотивацію та ін.; він 

повинен містити не  більше 2 рядків у верхній частині стенда 

(особливу увагу звернути на яскравість заголовка). 

Вступ (підоснова): стислий опис дослідження та представлення 

гіпотези; цей контекст містить менше 200 слів, щоб можна було 

швидко прочитати текст; має цікаве і візуально привабливе 

оформлення; не є захаращене визначеннями та цитатами, довідковою 

інформацією.  

Зміст постера: 
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Методи: (експериментальний підхід) використати ілюстрації, 

блок-схеми, графіки та діаграми; інформація має бути чіткою і 

зрозумілою.  

Результати: два короткі абзаци, де вказано чи спрацював 

експеримент дослідження, досягнення мети і аналіз результатів з точки 

зору гіпотези. Акцент робиться  на тому чи підтверджена гіпотеза; 

вказати на актуальність дослідження; переконати, що результати є 

цікавими та остаточними, зазначити деякі важливі джерела, що були 

використані в дослідженні.  

Поради:  

 необхідно визначити розмір постера;  

 переконатися в якості малюнків, світлин, схем; ретельно обирати 

матеріал для розміщення; 

 постери, які мають дуже багато тексту поступаються тим, які 

легко і швидко читаються;  

  необхідно використовувати колонки для розміщення матеріалу 

та логічного його структурування; 

 домагатися чіткості назв будь-яких розділів, графіків або 

зображень; 

  звернутися до осіб, ерудованих в темах використання наочних 

посібників, про отримання відгуку на постер; 

 зважати на відгук при створенні остаточного варіанту постера 

для захисту наукового дослідження; 

 використовувати шрифти «курсив» та «напівжирний», уникати 

ефектів затінення тексту; 

  не застосовувати більше трьох основних кольорів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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ОСНОВНІ ВИМОГИ: 

Читабельність – ознака того, як легко сприймаються ідеї при 

переході від одної частини до іншої. Складні речення, перевантажені 

граматичними помилками важко читати.  

Чіткість – якість та розмір шрифту така, що з відстані 1-1,5 

метра текст можна прочитати і зрозуміти.  

Просторова організація – просторова організація робить 

різницю між досягненнями 95%, а не 5 % Вашої аудиторії: час 

витрачений на пошук наступної ідеї або частини даних – це час, 

забраний від обдумування наукової цінності роботи.  

Стислість – дослідження показують, що ви маєте лише 11 

секунд, щоб привернути і утримати увагу Вашої аудиторії, тому робіть 

найважливіші заголовки видними і короткими. Більшість з Вашої 

аудиторії збираються запам’ятати лише ці заголовки. Той, хто 

безпосередньо має інтерес до галузі дослідження, знайде Вас так чи 

інакше і поговорить з вами про деталі. 
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ПОСТЕР ПОВИНЕН МІСТИТИ: 

― зазначення обласного  територіального відділення Малої 

академії наук; 

 ― заголовок (назва науково-дослідницької роботи);  

― інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові; повна 

назва закладу освіти; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по 

батькові та посада наукового керівника); 

 ― короткий зміст проєкту (мета і завдання дослідження, 

матеріали та методи його виконання, об’єкт, предмет, результати й 

висновки).  

Назва, зазначена на постері, має співпадати з назвою 

дослідницької роботи, поданої учасником на заочне оцінювання. 

Рекомендований розмір заголовка доповіді – не менше 100 пунктів 

типографських; розмір тексту – не менше 20 пунктів типографських, 

міжрядковий інтервал – 1,5. Рисунки мають бути чіткі, з підписами; 

умовні позначення на них мають бути розшифровані. Речення тексту 

слід робити короткими, конкретними, однозначними. 

 

НАПОВНЕННЯ 

-зробіть заголовок коротким та інформативним. 

-додайте короткий абстракт для орієнтації оглядача.  

-сплануйте історію¸ яку ви розкажете слухачу: 

 зміст: що, чому, як? 

 результати і аналіз; 

 важливість результатів.  

Використовуйте «мову телеграм» і виділяйте основні положення; 

Побудуйте прості графіки і таблиці; 

Додайте візуальні матеріали для ілюстрації проекту і результатів; 

Дайте можливість слухачам слідувати логіці інформації, що пояснює 

роботу. 
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РОБОТА НАД ПОСТЕРОМ 

- плануйте час; 

- підготуйте весь матеріал для наповнення; 

- виберіть схему постера; 

- зробіть ескіз; 

- вирішіть питання друку (під час офлайн захисту);  

- виберіть стиль і колір; 

- випробуйте презентацію на друзях, колегах; 

- завершіть роботу над постером; 

-  збережіть елементи і кінцевий варіант постера. 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ  ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 

Назва дослідницького проекту 

Прізвище, ім’я, по батькові автора, клас, заклад 

освіти, населений пункт 

Науковий керівник: ПІП, посада, місце роботи 

Мета, завдання 

дослідження 

Об’єкт, предмет 

дослідження 

Рисунок 1 

 

 

Підпис рисунка 

Матеріали, хід та методи дослідження 

 

Діаграма 

 

Підпис  

діаграми 

Рисунок 2 

 

 

Підпис рисунка 

Результати та висновки 

Фото  

 

 

Підпис 

фото 



12 

 

 

 

 

1. Відкрийте PowerPoint 

2. Налаштуйте розмір та орієнтацію 

3. Відобразіть сітку 

4. Застосуйте фон (дизайн) 

5. Додайте текст 

6. Додайте WordArt 

7. Додайте малюнки 

8. Робота в Excel 

 

1. Відкрийте PowerPoint1. Пуск – Всі програми – Microsoft Office – 

Microsoft PowerPoint. 

 
 

2.Налаштуйте розмір та орієнтацію 

Найпоширеніший розмір плаката - A0 (84.1 см х 118.9 см), 

- Щоб змінити розмір і орієнтацію 

- Клацніть на вкладці Дизайн на стрічці 
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- Натисніть «Налаштувати розмір слайду». 

- З'явиться діалогове вікно: 

Відобразіть сітку. 

Для розміщення різних елементів постеру, доцільно використовувати 

сітку, яка допоможе вирівняти зображення та текст.  

Увімкніть сітку у вкладці «Вид» виберіть «Показ».  

У діалоговому вікні «Сітка та направляючі» залиште інтервал так, як 

це є і встановіть позначку у всіх полях.  

Натисніть «ОК». 
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3. Щоб отримати доступ до параметрів для зміни фону: застосуйте 

фон (дизайн).  

Клацніть правою кнопкою миші на слайді і клацніть лівою 

кнопкою миші «Формат фону». 

Це діалогове вікно містить три основні варіанти . 

Суцільна заливка: застосовується заливка одного кольору на тлі 

фону . 

Градієтна заливка: застосовується поєднання двох або більше 

кольорів по тлі фону.  

Малюнок або текстура: застосовується один великий малюнок 

для фону або стандартний фон . 

Не рекомендовано використовувати функцію «прозорості». 

 

4.Додайте текст . 

- Натисніть вкладку «Вставити». 

- Клацніть на текстовому полі «Надпис».  

- Курсор змінить форму у вигляді довгого хреста. 

- Клацніть лівою кнопкою миші будь-де на слайді, щоб помістити 

текстову рамку.  

- Клацніть нижній правий кут в текстовому полі, утримуйте та 

перетягніть його вправо, щоб збільшити його.  

- Клацніть у текстовому полі, щоб розпочати введення тексту.  

- Ви також можете копіювати та вставляти текст у текстове поле з 

інших програм. 



15 

 

 

 

Додайте WordArt 

 Натисніть вкладку Формат, оберіть колір/дизайн. 

 Щоб змінити шрифт, колір та розмір тексту в текстовому полі, 

виділіть текст. 

 Всі параметри знаходяться під розділом "Шрифт" на стрічці. 
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5. Додайте малюнки. 

Через меню «Вставка» або копіюйте з іншого документу. 

 

6.Збереження постера у форматі *.pdf.  

Кнопка «Файл» – команда «Зберігати та відправити»: у правій частині 

вікна обрати команду «Створити документ PDF/XPS» і натиснути 

кнопку «Створити PDF/XPS» (рис. 24), після цього відкривається 

діалогове вікно «Опублікувати як PDF або XPS» (рис. 25), у якому 

можна вказати:  Шлях збереження файлу. Ім’я файлу. Тип файлу – 

PDF. Оптимізацію – встановити перемикач Мінімальний розмір. 

Натиснути кнопку «Опублікувати». 

Постер, збережений у форматі PDF, не повинен перевищувати 

обсяг пам’яті 3 МБ і повинен бути оформлений українською мовою 

(за винятком секцій відділення мовознавства). 
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Невдалі приклади 

постерів  
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