
Мистецтво 
візуальних історій

Цільова аудиторія

Керівники та спеціалісти, які мають досвід створення презентацій

Програма

Модуль 1. Візуальне мислення та представлення даних
 Три функції візуалізації
 Засоби візуалізації кількісної інформації: основні статистичні інструменти: таблиці, 

графіки та діаграми. Цифрові, малюнкові та фото-діаграми. Dash Board та інші 
методи комплексного відображення даних

 Відображення бізнес-процесів
 Візуальні метафори
 Корисні додатки для створення інфографіки

Модуль 2. Дизайн слайдів
 Основні елементи дизайну:  

• Колір, фон та вибір палітри кольорів. Корисні додатки для дизайну кольору. Як 
працювати із корпоративними колірними схемами

• Шрифт: головні типографіки. Правила вибору та поєднання шрифтів. Коректне 
застосування шрифтів у презентації

• Зображення: як використовувати фотографії, малюнки та піктограми у презентації
 Як керувати увагою аудиторії: візуальні якорі
 Правила композиції, розкадрування по сітці та стилістична єдність у презентації
 Корисні додатки – на допомогу дизайнеру-початківцю



По закінченні тренінгу учасники:

 Навчаться правильно застосовувати та використовувати ілюстративні та 
інфографічні інструменти

 Навчаться грамотно форматувати слайди
 Навчаться вибирати засоби управління увагою аудиторії

Матеріали

Роздаткові матеріали до тренінга надаються в електронній формі. Всі матеріали для 
учасників призначені лише для особистого використання та не можуть бути 
передані, продані чи розміщені в інтернеті.

Тривалість та мова тренінгу

• Час проведення: 9.30 – 17.00

• 8 академічних годин

• Тренінг проводитиметься російською мовою

Сертифікати

По закінченні учасникам тренінга видається Сертифікат про отримання 
інформаційно-консультативних послуг.
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