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План заняття 

1. Візуалізація результатів у форматі PPT.  
2. Розмір і тип шрифту.  
4. Cтруктурування інформації на слайді. 
5. Основні принципи підготовки анотації 

українською та англійською мовами.  
 



Першим етапом підготовки презентації є мозковий шторм. В процесі нього 
ми записуємо всі ідеї які приходять в голову. Мозковий штурм має наступні 
правила: 
  
Немає ніяких правил! 
Редагувати оцінювати і критикувати – потім. Зараз – тільки створюємо, не 
дивлячись на якість. 
Чим більше ідей, тим краще. 
Можна записувати ідеї на наліпки, а можна просто в блокнот. Можна 
використати інтелект-карту, хоча вона більш корисна при групуванні та 
виділенні головного, що є наступним етапом нашого творчого процесу. 



Успішна презентація мусить бути:  
  

Проста  
Якщо все важливо – ніщо не важливо. Виберіть найважливіше, і 
постарайтесь його виділити. 
 
Конкретна  
Використовуйте приклади.  
 
Мати значення  
Кажіть не цифри, а що ці цифри означають. 
 
Містити емоції  
Емоції – це щось що можна відчути, і що можна змусити відчути 
аудиторію. Зробити це можна за допомогою як простої розповіді, так і 
зображення. 



ОФОРМЛЕННЯ 

Простота 

  

Дизайн це не надлишковість, це помірність, бажано навіть мінімалізм. Альберт Ейнштейн 

сказав ―Все повинно бути настільки простим, наскільки можливо, але не простішим.‖ 

 

Від такого мінімалізму на слайдах з’являтиметься порожнє місце. У вас може виникати 

бажання його заповнити. Не треба. Порожнє місце це важливий елемент дизайну, як паузи – 

елемент музики.  

 

Якщо в презентації використовуються цитати – можна розмістити біля них фото автора. При 

цьому, краще коли автор дивиться на текст, а не вбік. Люди інстинктивно дивляться туди куди 

дивляться інші люди (чи навіть тварини), тому якщо у вас є фотографія з чимось живим – 

зробіть так щоб вона дивилась в напрямку того, до чого треба привернути увагу. 



Продумайте дизайн презентації. 
 

Дизайн має бути: 
Збалансованим.  
Уявіть, що кожен об’єкт на слайді має вагу. При оформленні слайдів потрібно звертати увагу чи 
«витримає вагу» верхнього нижній об’єкт? Якщо, наприклад, розмістити велику картинку над 
маленькою, складається враження, що ліліпут тримає на плечах велетня. 
 
Контрастним.  
Фон і об’єкти на слайдах мають бути контрастних кольорів, щоб об’єкти не зливались з фоном. 
 
Економним.  
На слайдах має міститись лише необхідна інформація. Всі зображення повинні бути доречними; 
вони мають демонструвати зміст презентації. 
 
Єдиним.  
При перегляді презентації має виникати відчуття чогось єдиного. У презентації повинен бути 
один стиль. Навіть якщо ви хочете виділити різні за змістом групи слайдів, наприклад, різним 
кольором, то все рівно вони мають бути пов’язані чимось єдиним (однакове розміщення 
об’єктів, однакові декоративні елементи, анімація тощо). Перехід між різним оформленням 
слайдів повинен бути плавним. 



Пам'ятайте, що в презентацію даються тільки основні тези 

Вашої роботи. Основне завдання: все що ВИ зробили ще й 

грамотно описати і доповнити корисною інформацією. При 

розповіді розраховуйте, що на один слайд повинно йти в 

середньому від 1.5 хвилини. Заздалегідь потренуйтеся у поданні 

презентації і якщо є необхідність встановіть часові рамки показу 

слайдів.   



Гай Кавасакі — блогер, популярний на Заході, автор книг з Open Source, радить 

застосовувати для презентацій наступне правило:  

10 слайдів на 20 хвилин з 30 шрифтом.  

 

10 слайдів - це та кількість, яку можуть повноцінно «засвоїти» слухачі. Більше 

число слайдів говорить про те, що ви не зуміли виділити головні тези.  

Задумайтеся, відкиньте все зайве і відобразіть на слайдах дійсно найголовніше.  

 

20 хвилин - це час, відведений для безпосередньої розповіді, оскільки у відведену 

годину, вам ще доведеться спочатку налаштувати техніку, а потім відповісти на 

запитання слухачів. 30 розмір шрифту - оптимальний вибір для написання тексту 

на слайдах. Вам необхідно коротко сформулювати свої тези і написати їх на 

слайдах, щоб все вмістилося. Такий текст буде приємніше читати слухачам, і до 

того ж вони будуть концентрувати свою увагу саме на вашій оповіді. 



Будда казав, що в людства ситуація як у людини в 

яку попала стріла – болюча і термінова. Чи нормально 

було б, якби ця людина замість того аби питати як 

витягти стрілу і залікувати рану, питала з якого лука 

випустили стрілу, як вони обрали колір і тятиву? Тому 

чи правильно, коли ми хочемо зробити презентацію 

кращою, питати які анімації для зміни слайдів вибрати? 
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Our Work 



What we did: 
Described the ways of translation of 
dysphemisms in English language 
based upon the novel by Vsevolod 
Nestayko “Toreadors from 
Vasyukivka".  

The study found that the most popular 
ways to translate dysphemisms on 

English language are → 



Матеріал дослідження  









The illustrative 
material 



Професор Дж. Р. Р. ТОЛКІН 
«ВОЛОДАР ПЕРСНІВ» 



Мета 



to establish and compare the 
peculiarities of reproduction 
onomatopoeias,  
alphabetic letters and 
typographic ligatures of Shel 
Silverstein. 

The main aim of the paper is  



Fiction translator’s purpose 

to preserve the author’s individual 

style; 

unique verbal expression. 



Основна частина 



Works analyzed include great examples of  

onomatopoeia 
alphabetic 

letters  

typographic 

ligatures.  

graphemes 



THE CYCLE OF THE STORIES “THE BAD BEGINNING” 

BY LEMONY SNICKET  



The main attention should be directed to:  

pronunciation (easy pronunciation); 

 

form (close to the original text) ; 

 

contact with the audience (emotional 
impact on the recipient); 



Lexical 

transformations; 

Descriptive translation; 
16,90%; 17% 

Lexical 

transformations; 

Literal translation; 
26,20%; 26% 

Lexical 

transformations; 

Supplementation; 
20%; 20% 

Lexical 

transformations; 

Transposition; 10,80%; 
11% 

Lexical 

transformations; 

Omission; 9,20%; 9% 

Lexical 

transformations; 

Substitution; 4,60%; 
5% 

Lexical 

transformations; 

Generalization; 3,10%; 
3% 

Lexical 

transformations; 

Concretization; 1,50%; 
3% 

Lexical 

transformations; 

Sentence 
integration/fragmentati

on; 6,20%; 6% 

Lexical 

transformations; 

Compensation; 1,50%; 
2% 

Descriptive translation Literal translation
Supplementation Transposition
Omission Substitution
Generalization Concretization
Sentence integration/fragmentation Compensation

Lexical transformations 



Ways of translation topographical realities in the novel "11/22/63" 
  

30% 

25% 

15% 

10% 

3% 

2% 

15% 

Transliteration

Transcription

Calques

Concrete translation

Gonny translation

Changing parts of speech

Translation commentary



WAYS OF TRANSLATION 

 EXPLICATION 51,67% 

COMPENSATION 7,5% 

ANALOGY26,
67% 

CALC 5% 
OMISSION 9,17% 



Rendering of graphemes 
contextual 
substitution 

interlinear (or 
word for word) 
translation compensation  



Приклади 



Examples with ways of translation topographical realities in 
the novel "11/22/63" 
  Transliteration. Ex:“Close. It’s a Montgomery Ward warehouse.” «Мaйжe вгaдaлa. Тo склaд «Мoнтгoмeрi Вoрдa».  

Transcription. Ex: It was on East Side Drive, a pawnshop almost as big as a department store. Лoмбaрд – вeличeзний, 
мaйжe як унiвeрмaг – мiстився нa Iстсaйд-дрaйв . 

Calques. Ex: She was as earnest as a Chamber of Commerce booster. З лицeм сeрйoзним, як в oчiльникa Тoргiвeльнoї 
пaлaти. 

Concrete translation. Ex: If you wanted to shop for food in The Falls, you went to the IGA a block down on 196. Якщo у 
кoгoсь у Фoлзi виникaє пoтрeбa купити хaрчiв, тoй iдe дo IGA, цe пo 196 шoсe зa квaртaл звiдси. 

Gonny translation. Ex: There was a U-Needa-Lunch on Witcham Street, just around the corner. Зрaзу зa рoгoм нa Вiтчeм-
стрит мiстилaсь зaкусoчнa.  

Changing parts of speech. Ex: Archduke Franz Ferdinand of Austria gets shot by a mentally unstable pipsqueak named 
Gavrilo Princip and there’s your kickoff to World War I. Зaстрeлив мeнтaльнo нeстaбiльний лeдaщo нa iм’я Гaврилo Принцип 
aвстрiйськoгo eрцгeрцoгa Фeрдинaндa – i нa тoбi, рoзпoчaлaся Пeршa свiтoвa вiйнa. 

Translation commentory. Ex: A real estate closing up in… Sabattus? I think that’s it. Do you know that town? Пoдивитися 
дeяку дiлянку у… Сaбaтусi? Гaдaю, сaмe тaкa в ньoгo нaзвa. Ви чули прo тaкe мiстo?  

Sabattus – зaснoвaнe пiд нaзвoю Вeбстeр 1788 рoку мiстo (4,5 тис. мeшкaнцiв) в oкрузi Aндрoскoґґiн; нaзвa змiнeнa нa 
Сaбaтус 1971 рoку нa чeсть вoждя iндiaнськoгo плeмeнi, якe жилo нa тiй тeритoрiї дo ХIХ ст.. 
 
 
 
 

 

 

 



Let’s review some of 

the examples: 

39 



• "You poor old thing," she 
said. - «Бідолаха!».  

Concretization 

• “He showed us his old 
beat - up Navajo blanket’, 
- «Він нам показав свою 
пошарпану ковдру» 

Generalization 



Phonographic level 
 
“W-why don’t you l-leave me alone?” 
 
– Ш-що ти вiд м-мeнe хотiти? 



Scarlett O’Hara 

  

The green eyes in the carefully sweet face 

were turbulent, willful, lusty with life, 
distinctly at variance with her decorous 
demeanor [p. 2]. 

 

Жвавість і свавільність, жага життя, 
що ними променились ці зелені очі на 
привабливому обличчі, явно суперечили 
зовнішній її стриманості. 



GRAMMATICAL  LEVEL 

“The shelf flooding,” Sunny said. [44, с. 12]; – 

«Мілину затоплює»,  ̶  промовила Сонечко 

[48, с. 18].  

OMISSION OF THE 

 LINK-VERB “TO BE” 

―My sister right!” Sunny said. [44, с. 38]; – 

«Моя сестра права!» – вигукнула Сонечко 

[48, с. 42].  



“Here it is,” Nigel said. 
“Mrs D, Mrs I, Mrs FFI  
Mrs C, Mrs U, Mrs LTY. 
That spells difficulty”  
 
– То слухайте, – сказав 
Найджел. 
«Пані У, пані С, пані КЛА, 
Пані Д, пані НЕН, пані 
НЯ». 
– Отак і вимовляється 
«ускладнення»  
 



Кінцівка 







THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION 







Thank you for your attention! 



Thank you for your attention! 

 

Any questions? 



Thank you for 
your attention! 



Анотація – (лат. annotatio – зауваження) - стисла 
характеристика роботи, яка містить тільки перелік 
основних питань, інформацію про призначення роботи та 
її цінність.  



ПИТАННЯ, ЩО ВИСВІТЛЮЮТЬСЯ В АНОТАЦІЇ  
- Об’єкт дослідження (його характеристика);  
- - Мета роботи й основні досягнення;  
- - Теоретична частина, яка показує читачеві, на чому 

базуються уявлення про об’єкт, і обґрунтовує дії, 
спрямовані на вирішення проблеми;  

- - Основні результати (що нового, цікавого ви помітили? 
Який незвичайний ефект спостерігали?) 












