
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВИХ ДОПОВІДЕЙ 

Постер може бути виконаний українською, російською або англійською мовами. 

Розмір поcтерної доповіді: 

Формат А1 (594 x 841мм, вертикальна або альбомна орієнтація) або формату А0 

(841 x 1189 мм, тільки вертикальна орієнтація). У верхній частині розташовується 

назва роботи, яка друкується прямим шрифтом (рекомендований кегль не менше 

48). Поруч із заголовком можна розмістити емблему вашого навчального або 

лікувального закладу. Нижче вказуються прізвища авторів та наукового 

керівника, назва установи, де булла виконана робота (рекомендований кегль не 

менше 36). Текст, що містить основну інформацію, друкується прямим шрифтом 

(рекомендований кегль 18). Текст повинен читатися з відстані 1-2 м. 

вану інформацію з Вашої доповіді. Тексту не 

повинно бути багато - максимум 30% від обсягу постера. Ідеальний варіант - чітко 

позначені цілі та результати Вашої роботи. Не забувайте, що Ви будете стояти 

поруч з плакатом і завжди маєте пояснити деталі. 

юнки, таблиці та фотографії займають більшу частину місця на плакаті. 

Підписи на малюнках не менше 5 мм. 

та малюнками, не перекривати їх 

й не відволікати увагу глядача. Ідеальний фон - білий. 

Розділи постерні доповіді: 

Матеріали стендової доповіді повинні містити: 

- Заголовок, що включає назву доповіді, ПІБ і місце роботи / навчання авторів; 

- Вступ (за бажанням); 

- Актуальність, мету і завдання виконаної роботи; 

- Методика дослідження; 

- Результати; 

- Висновки; 

- Література (не більше 2-3 посилань), подяки; 

- Інформація про впровадження у виробництво або наукову діяльність (якщо є). 

Під час презентації стендової доповіді можливо й вітається використання 

заздалегідь виготовлених роздавальних або рекламних матеріалів, в яких можна 

відобразити важливі аспекти вашої доповіді, а також контактні адреси та 

телефони. 

Для розміщення постера в зоні стендових доповідей Вам необхідно отримати в 

оргкомітеті матеріал для закріплення Вашого постера на демонстраційному стенді 

(двостороння клейка стрічка), пройти в зону демонстрації стендових доповідей та 

закріпити Ваш постер на панелі під номером, який вказаний у програмі 

конференції. 

 

Бажаємо успіхів!  

 

Оргкомітет конференції «Сучасні аспекти збереження та відновлення 

здоров'я жінки» 

 

 

 

 



Загальні вимоги до представлення презентації 

Час усної доповіді обмежена 30 (тридцятьма) хвилинами на пленарному засіданні 

та 15 (п'ятнадцять) на секційному засіданні. 

Презентація до усної доповіді оформлюється в редакторі MS Power Point та 

повинна мати обсяг, що не перевищує 30 (тридцять) слайдів. 

На першому слайді розташовується назва презентації, ПІБ авторів, місце їхньої 

роботи, назва міста. 

На останньому слайді можуть бути представлені контакти авторів. 

Загальний порядок слайдів: 

- Титульний; 

- План презентації (не більше 5 пунктів); 

- Основна частина; 

- Висновок (висновки). 

Загальні вимоги до оформлення: 

- Дизайн повинен бути простим і лаконічним (зразок слайдів додається); 

- Кожен слайд повинен мати заголовок; 

- Слайди повинні бути пронумеровані із зазначенням загальної кількості слайдів; 

- Забороняється використання на слайдах торгової назви препаратів (тільки 

діюча речовина !!!), за винятком розділу «Матеріали і методи». 

- На слайдах повинні бути тези - вони супроводжують докладний виклад думок 

доповідача, але не навпаки; 

- Використовувати вбудовані ефекти анімації можна тільки, коли без цього не 

обійтися (наприклад, послідовне поява елементів діаграми). 

Вимоги до оформлення діаграм: 

- Назва діаграми або такою назвою може служити заголовок слайда; 

- Діаграма повинна займати все місце на слайді; 

- Лінії та підписи повинні бути чіткі. 

Вимоги до оформлення таблиць: 

- Назва таблиці; 

- Відмінність шапки від основних даних. 

Вимоги до оформлення відеофайлів: 

- Не більше 5 хвилин 

- Розширення .avi. 

Для демонстрації матеріалів усної доповіді буде доступний мультимедійний 

проектор. 

Матеріали для подання на мультимедійному проекторі повинні бути: 

записані на USB-носії (flash driver), перевірені на наявність вірусів та 

шпигунських програм; формат слайда - альбомна орієнтація; для зменшення 

обсягу презентації настійно рекомендується зменшувати дозвіл картинок і 

фотографій до 640 × 480; при верстці презентації з мультимедіа-контентом 

додаткові файли повинні знаходитися в тій же папці, що й основний файл 

презентації. 

У разі недотримання цих вимог не гарантоване коректне відображення матеріалів 

на мультимедійному проекторі. 

 

Оргкомітет конференції «Сучасні аспекти збереження та відновлення 

здоров'я жінки» 


