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Як виступ у форматі «Печа-куча» зробити 
успішним: поради для доповідача

Коли доповідач має 20 слайдів і всього 20 секунд на кожен, то це значно 
структурує його виступ. Ознайомте доповідача з основними порадами, 

щоб його виступ був інформативним

Зробіть презентацію історією
Розповідайте не тільки про те, що у вас показано на слайдах, а й про ваші пе-

реживання, осяяння і помилки. «Залучіть» колег у свою розповідь, щоб вони відчу-
ли себе її учасниками.

Знайдіть час

Майстерність презентації потребує часу. Скомпілювавши 20 слайдів, ви не ста-
нете доповідачем. Усе потребує часу: обрати тему, опрацювати матеріал, розробити 
сценарій, дібрати темп розповіді. Вам знадобиться не менше 6 годин, щоб підготу-
ватися до доповіді.

репетируйте

Підготувати хорошу презентацію не означає, що ви можете її добре розпові-
сти. Навіть 20 секунд забагато, якщо ви погано володієте матеріалом. Якщо ж ви 
добре знаєте матеріал, то 20 секунд замало, і вам буде хотітися розповісти більше. 
Тому репетируйте мінімум тричі.

долайте страх публічного виступу

Тримайте в руках або в кишені картки з тезами виступу. Навіть якщо вони 
не знадобляться, це додасть вам упевненості. Перед виступом порухайтеся. Не вжи-
вайте заспокійливих препаратів або кави, тому що вони можуть вам нашкодити.
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Захоплюйте людей розповіддю
Якщо попередня доповідь була нудною, зробіть усе можливе, щоб слухачі 

«прокинулися» і почули вас. Якщо ж попередній оратор запалив усіх своєю ідеєю, 
ви маєте втримати їхній інтерес. Усміхайтеся слухачам, встановлюйте з ними зоро-
вий контакт, не дивіться в одну точку.

Говоріть доступно

Висвітлюйте лише суб’єктивний погляд на тему. Обстоюйте власну точку зору, 
не переказуйте чиїсь думки. Вживайте доступну лексику для вашого кола слухачів, 
не зловживайте термінами. Доносьте до аудиторії головну ідею виступу, мотивуй-
те їх до дії.

дихайте

Стежте за своїм диханням, не поспішайте, робіть паузи. 

ідіть назустріч

Не йдіть одразу ж після засідання педради. Ви розповіли людям свою історію, 
можливо, хтось не встиг поставити запитання після презентації. Будьте відкриті 
до діалогу й поспілкуйтеся з ними.
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