ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДИЗАЙНУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ І СЛАЙДІВ
Незважаючи на те, що дизайн – це творчий процес і, як більшість інших творчих
процесів, сильно залежить від індивідуальності автора, його таланту, усе ж таки він
базується на ряді принципів, дотримання яких дає змогу створювати якісні продукти.
Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися законів композиції,
колористики та ергономіки:
 композиція (лат. compositio – складання, зв’язування) – наука про узгодження
складових об’єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності, а
також і результат такого узгодження;
 колористика – наука про колір, його властивості, особливості сприйняття
кольорів людьми різних вікових і соціальних категорій тощо;
 ергономіка (грец. ε¨ ργον – робота, νόμος – закон) – наука про ефективність
використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування
особливостей побудови та функціонування людського організму.
Їх вимоги визначають основні принципи дизайну будь-яких об’єктів, у тому числі
презентацій і їхніх складових – слайдів.
КОМПОЗИЦІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Під час розробки композиції презентації слід визначити цілі її створення та
призначення. Залежно від цього планується приблизна кількість слайдів і об’єктів, які
будуть на них розміщені (зміст презентації).
Визначається структура презентації, використання в презентації слайдів різних
типів, а також система навігації – переходи від одного слайда до іншого, наявність
гіперпосилань та інших елементів керування. Потім переходять до розробки композиції
(структури) кожного зі слайдів.
При цьому потрібно враховувати такі властивості композиції:
 Цілісність – властивість, яка створює у глядача відчуття єдиного цілого. Усі
елементи презентації повинні бути чимось зв’язані – єдиним стилем оформлення, єдиним
підходом до реалізації анімації, стандартним для даної презентації розміщенням
елементів, що повторюються, тощо.
 Виразність – властивість, що визначає, наскільки точно подається основна ідея
презентації чи окремого слайда. Її високий рівень досягається вмілим використанням
контрастних кольорів, зміною форми об’єкта, розміщенням у центрі слайда найбільш
важливих об’єктів або вставленням їх у просту геометричну фігуру – круг, овал, квадрат,
трикутник.
 Динамічність – властивість, яка вказує на швидкість зміни станів об’єкта. Для
забезпечення високої динамічності використовують зміну пропорцій окремих об’єктів.
Спрямована або видовжена вліво чи вправо форма об’єкта відображає динамічність.
 Симетрія і асиметрія – властивості композиції, що вказують на взаємне
розміщення об’єктів. Симетричне розміщення об’єктів підкреслює статичність,
надійність і гармонійність композиції, а асиметрія – здатність до швидкого розвитку та
готовність до змін, мобільність композиції.
Слід зважати на те, що наявність полів у слайда надає відчуття простору, а їх
відсутність – зменшує комфортність, створює почуття замкнутості.

КОЛОРИСТИКА
Фізіологи та психологи вже давно займаються вивченням дії світла і кольору на
фізичний та емоційний стан людини. Для створення ефективної та гармонійної
презентації слід правильно вибрати її основний колір.
Основний колір для презентації – це колір тла більшості слайдів, який і буде
створювати загальний настрій глядача. Під час вибору основного кольору слід зважати
на так звану психологічну характеристику кольорів. Вона виражає вплив кольорів на
психічний стан людини. Цей вплив може відрізнятися залежно від віку, соціального
статусу та настрою людини. Однак у більшості випадків
кольори мають таку психологічну характеристику:
 червоний колір – енергійний, агресивний, збуджуючий, на певний час активізує
всі функції організму, піднімає настрій;
 жовтий колір – зменшує втомлюваність, стимулює органи зору і нервову систему,
сприяє розумовій діяльності та вирішенню проблем;
 зелений колір – фізіологічно найбільш сприятливий для людини, зменшує напругу
і заспокоює нервову систему, на тривалий час збільшує працездатність, сприяє
критичному і вдумливому підходу до вирішення проблем, зменшенню кількості
помилок у прийнятті рішень;
 блакитний колір – знижує значення більшості фізіологічних властивостей
організму – пульсу, тиску, тонусу м’язів, сприяє виникненню відчуття
розчарування та підозри;
 синій колір – за дією схожий з блакитним, з більш вираженим ефектом, коли
заспокоєння може переходити в пригнічення;
 фіолетовий колір – у чомусь поєднує властивості синього й червоного, може
викликати неврівноваженість, відчуття незахищеності.
Наведені характеристики впливу деяких кольорів на психічний стан людини
можуть також відрізнятися залежно від інтенсивності кольорів.
За умови зменшення інтенсивності та яскравості кольору зменшується
інтенсивність його дії на психіку людини.
Слід також зважати на те, що простим, насиченим кольорам та їх контрастному
поєднанню надають перевагу люди зі здоровою, не перевтомленою психікою. До цієї
категорії належать діти, підлітки, люди фізичної праці, люди з прямим і відкритим
характером. Для підтвердження цього положення достатньо звернути увагу на
кольорову гаму виробів ужиткового мистецтва та виробів, призначених для дітей,
особливо дошкільного віку. Така кольорова гама збуджує і активізує діяльність.
Малонасичені кольори з тонким поєднанням відтінків, з плавним переходом від
одного відтінку до іншого викликають заспокоєння, потребують більш тривалого і
вдумливого спостереження об’єктів, їм надають перевагу люди з доволі високим
культурним рівнем, середнього та похилого віку, з інтелектуальним спрямуванням
трудової діяльності, а також люди зі втомленою або дуже чутливою нервовою системою.
Тому ці кольори переважають в одязі людей старшого покоління, в інтер’єрі музеїв,
лікарень.
Для перегляду на екрані монітора слід вибирати темні відтінки кольорів
для тла, бо яскраві кольори втомлюють користувача. Якщо ж презентація
буде демонструватися на екрані з використанням мультимедійного
проектора або роздруковуватися на папері, то основний колір повинен
добиратися зі світлих відтінків.

Складовою кольорової гами презентації і кожного зі слайдів є колір символів
тексту. У правильному доборі кольорів символів тексту може допомогти таблиця, що
відображає рівень розпізнавання (читабельності) тексту на певному тлі.

Звичайно, слід зважати на те, що кольори можуть різними людьми сприйматися порізному. Разом з тим існує закономірність - чим контрастніший текст від тла, тим
краще він читається.
На ефективність сприймання тексту в презентаціях значно впливають вид шрифту,
його розмір, використання ефектів накреслення та загальний обсяг тексту на слайді
презентації. Слід запам'ятати такі правила:
• шрифти без засічок (наприклад, Arial) сприймаються краще, ніж із засічками
(наприклад, Times New Roman);
• розмір символів повинен бути достатнім для розпізнавання з найвіддаленішого
кутка аудиторії, де проходить демонстрація;
• чим більше використовується фрагментів тексту з різним накресленням
(наприклад, курсив або підкреслення), тим гірше сприймається текст;
• чим менше тексту на слайдах, тим краще сприймається презентація.
ЕРГОНОМІКА
Ергономіка як наука, що вивчає поряд з іншими питаннями й систему рухів людини в
процесі виробничої діяльності, доволі широко використовується під час проектування
інтерфейсів користувача. Впровадження її досягнень дає змогу створити комфортні
умови в роботі з відповідним програмним забезпеченням, сприяти збереженню здоров'я
та зниженню втоми, підвищенню ефективності праці.
Так, під час створення презентацій слід продумувати розміщення елементів керування
таким чином, щоб користувачу не доводилося постійно переміщувати вказівник з одного
краю слайда на інший, щоб елементи керування чітко розрізнялися між собою, розміри
забезпечували їх швидкий вибір тощо.

