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****
З 2020 року Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН зазнав кардинальних змін. Зокрема, одним з етапів
конкурсу відтепер є ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ дослідницьких проєктів учнів. Вимоги до постерів подано в Правилах проведення Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України,
затверджених наказом МОН України від 06.04.2020 №481.
У якому середовищі створити постер? Для створення постера краще
обрати програму доступну та просту у використанні. Зокрема, зверніть увагу на ресурси Microsoft: Publisher та PowerPoint. Можна скористатися й
популярним професійним графічним редактором Adobe Illustrator. Крім названих, є ще низка сучасних ресурсів, однак це найбільш поширені. Саме в
середовищі цих програм учні-члени МАН Київщини створювали постери
для участі в III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН цього року.
Як демонструвати постер? Щоб демонструвати або пересилати постер елетронною поштою, необхідно зберегти його у форматі PDF. Для демонстрації онлайн розміри постера слід зменшити (з цим завданням легко
впораються доступні в інтернеті онлайн-конвентери).
Однак завжди зберігайте постер і в програмі, у якій його створено: саме
в цьому варіанті у вас залишиться можливість унести зміни та корективи.
Щоб навчитися працювати з новою обраною Вами програмою, у мережі Інтернет є безліч відеоуроків та інструкцій.
У цьому буклеті пропонуємо скористатися матеріалами для створення
постера в програмі Publisher для Windows 10.
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Програма Publisher. Основні принципи роботи
 Програма Microsoft Office Publisher входить до пакету Microsoft Office і

призначена для створення друкованих публікацій: буклетів, бюлетенів, візитних карток, календарів, плакатів тощо.
 Запуск програми Microsoft Publisher відбувається аналогічно до запуску ін-

ших програм пакета Microsoft Office. Вказівки, які використовуються під
час роботи з програмою, містяться в рядку меню, на панелях інструментів у вигляді кнопок і в контекстних меню відповідних об’єктів.
 Нову публікацію можна створити як на базі обраного шаблону та маке-

та для нього, так і на основі порожньої сторінки.
 Програма має робоче поле, де відкривається новий файл з публікацією. На

робочому полі (сторінці) користувач може розміщувати різні об’єкти:
текст, зображення, таблиці, діаграми тощо, а потім редагувати та змінювати значення їх параметрів.
 Усі публікації, створені в середовищі Microsoft Publisher, складаються з

окремих блоків: текстові рамки, графічні об’єкти, таблиці. Кожен блок можна переміщувати в межах публікації, змінювати розмір, видаляти, додавати
нові. У програмі також підтримується робота з буфером обміну.
 Створену публікацію можна зберігати на диску, відкривати для редагування

та перегляду. Завантаження публікацій та їх збереження виконуються аналогічно до відповідних операцій при роботі в середовищах опрацювання
зображень, текстових документів та презентацій, за допомогою вказівок
меню Файл або відповідних кнопок панелі інструментів Стандартна.

План створення постера
Весь процес створення постера можна умовно поділити на декілька етапів:
1.Робота над ідею висвітлення дослідницького проєкту на постері.
2. Створення та збереження в Publisher сторінки потрібного розміру:
формату А0 – 841мм x 1189 мм.
3. Розташування об'єктів (текстових блоків, зображень, таблиць, діаграм)
на робочій сторінці.
4. Дизайн постера: робота з кольором, шрифтами, графічними об’єктами.
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1.

Робота над ідею висвітлення дослідницького проєкту на постері. На цьому етапі неодхідно продумати, яку саме інформацію варто відобразити
на постері, у якій послідовності та в якому вигляді (текст, зображення,
діаграми, таблиці). Важливо, щоб Ваша задумка відповідала вимогам до
постерів, зазначених у Правилах проведення Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
(затверджено наказом МОН України від 06.04.2020 №481) .

2.

Створення та збереження в Publisher сторінки потрібного розміру:
формату А0 – 841мм x 1189 мм.
Алгоритм створення та збереження сторінки в Publisher


Запускаємо програму Microsoft Publisher.



Якщо потрібного нам розміру сторінки немає, потрібно зробити послідовно декілька кроків, а саме: натиснути на кнопку «Додаткові розміри» «Створити» – «Створити новий розмір» – зазначаємо в діалоговому
вікні потрібний розміри сторінки (ширина: 84,1 см, висота: 118,9 см) –

Послідовність дій у рисунках

«Одна сторінка на аркуші» – ok.
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У результаті в рядку пустих сторінок «Настроювані» з’являється нова сторінка
з пострібними нам розмірами. Натискаємо на цю нову сторінку.

Одразу ж відкриється новий файл: робоче поле потрібного нам розміру. Зберігаємо файл, вибираючи його місце розташування, зазначаючи назву, тип файлу «Файли Publisher».
У результаті маємо робочу сторінку, яка стане основою для постера.
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Для подальшої роботи з постером буде задіяно інструменти вкладок
«Основне» (або «Головна»), «Вставлення», «Конструктор сторінки”…

Спочатку варто відкрити кожну з цих вкладок і ознайомитися із запропонованими інструментами. Призначення кожного інструмента зрозуміло інтуїтивно. Особливо, якщо вже є досвід роботи в Microsoft Word.
Всі файли, створені в середовищі Microsoft Publisher, складаються з окремих блоків: текстові рамки, графічні об’єкти, таблиці. Кожен блок можна переміщувати в межах постера, змінювати розмір, видаляти, додавати нові. У програмі також підтримується робота з буфером обміну.

Додавання об’єктів
(зображень, тексту, таблиць, діаграм)
На початку роботи варто встановити поля постера: вкладка “Конструктор
сторінки” - “Поля”. Також у вкладці “Конструктор сторінки” є можливість перевірити, чи правильно задано розмір файлу (“Розмір” та “Орієнтація файлу”).
Серед інструментів вкладки - готові кольорові схеми, можливість вибрати фон
постера, використати напрямні (допоміжні лінії для розташування об’єктів на
постері).

Як розмістити зображення на постері?
Спосіб 1: За допомогою звичної комбінації «Копіювати» потрібне фото «Вставити» на постері Publisher
Спосіб 2: За допомогою інструментів на
панелі
Меню
«Вставлення»
«Зображення» - вибираємо зображення у
комп’ютері - відкриваємо його.
Спосіб 3: Ілюстрації можна просто перетягнути, затиснувши ліву клавішу миші.
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Щоб працювати із об’єктами Publisher (переміщувати, змінювати розміри та інші параметри), потрібно підвести курсор до потрібного об’єкта і натиснути на ліву кнопку миші.
Після цієї маніпуляції з’являється рамка навколо об’єкта, а
вгорі - панель відповідних інструментів. Тепер з об’єктом
можна працювати. Якщо на зображення натиснути правою
кнопкою миші, з’являється випадаюче меню із різноманітними інструментами для обробки зображення, таблиці чи текстовим полем.

Додавання тексту
Переходимо на вкладку “Основне” - “Накреслити текстове поле” . Після цього
переміщуєте курсор ( у вигляді + ) на постер. У результаті на постері з’являється рамка, у якій можна писати/вставляти текст. Рамку можна переміщувати, збільшувати розміри, зафарбовувати тощо.

Пам’ятаємо: у Правилах проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
України, затверджених наказом
МОН України від 06.04.2020
№481, зазначено, рекомендований розмір тексту заголовка - не
менше 100 пунктів типографських; розмір тексту - не менше
20
пунктів
типографських
(краще - 30-40). Міжрядковий
інтервал-1,5.
Перевірте, чи є на Вашому постері всі обов’язкові складові
(подано у вимогах до оформлення постера).
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З Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України (затверджено наказом МОН
України від 06.04.2020 №481)
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Дизайн постера. Основні принципи
У мережі Інтернет розміщено багато рекомендацій з приводу дизайну постерів, публікацій, різноманітних друкованих матеріалів (зокрема, і від дизайнерів-практиків, і від науковців). Спробуємо стисло назвати головні з них.
1.

Дотримуйтесь вимог до оформлення постерів (Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України (затверджено наказом МОН України від 06.04.2020 №481).

2.

Дотримуйтеся законів композиції; враховуйте пропорції елементів постера, аналізуйте доцільність їх розміщення.

3.

Щоб інформація на постері була читабельною, привертала увагу, використайте прийоми констрасту.

4.

Продумано застосовуйте поєднання кольорів. Використовуйте запропоновані у програмі (чи іншим ресурсом) готові поєднання. Але не варто застосовувати на одному постері більше 3 кольорів.

5.

Так само не варто використовувати більше 2 видів шрифтів, пам’ятайте
про читабельність тексту.

6.

Вибирайте ілюстрації хорошої якості (розширення). Адже на постері формату А0 ілюстрації з малим розширенням виглядають “розмитими”.

7.

Дотримуйтесь академічної доброчесності. Якщо взяли фото з Інтернету,
розмістіть у підписі інформацію, звідки це фото (назва ресурсу, посилання).

8.

Не перевантажуйте постер зайвою інформацію, зображеннями.

9. Усі елементи на постері, кольорова гама, шрифти, інформація - все має гармоніювати, бути підпорядкованим основній меті: презентувати апарат дослідження, хід та реалізацію проєкту.
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Використані та рекомендовані джерела
1.

НЦ “Мала академія наук” в YouTube (вебінари про підготовку постерного захисту) https://www.youtube.com/c/JASUkraine

2.

Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України (затверджено наказом
МОН України від 06.04.2020 №481) Pro-zatverdzhennya-Pravyl-proveden...-_
-vid-06.04.2020-481-Tekst-dlya-druku-1.pdf

3.

Постерний
захист.
videos/2183624511782294/

4.

Основні завдання в програмі Publisher. https://support.microsoft.com/ukua/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%
96-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%
D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D0%BC%D1%96-publisher-0e5ed249-1927-433f-a35c-63beb8216fcf

https://www.facebook.com/JAS.Ukraine/

Матеріали підготувала Остапенко О.О.,
методист КОКПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді”
Для виготовлення буклету використано програму Publisher
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