
ЗМІСТ
Вступ. Що поєднує подарунок і презентацію? 6
Розділ 1. Яка буває презентація? 10

Про що цей розділ? 10

А можете чітко сформулювати, що таке презентація? 11

То які бувають презентації? 12

А чому певні презентації не вдаються? 13

Але ж люди в залі справді поводилися не надто виховано! 15

А які ще помилки бувають? 17

Тільки тему? Більше нічого не треба уточнювати? 18

А чи можна завчасу зрозуміти, вдало я виступлю чи ні? 19

Якщо щось пішло не так 20

Зроби самостійно! 21

Усе розумію, а що ж робити? 21

Розділ 2. Про що ти хочеш розповісти? 24
Про що цей розділ? 24

Так, я завше думаю, перш ніж кажу! 25

Запитання 1. Про що моя презентація? 26

Запитання 2. Що саме я хочу висловити на тему? 28

Тобто до презентації «Про котиків» теж треба знайти мету? 30

А як зрозуміти, чи потрапив(-ла) я в цільову аудиторію? 33

Якщо щось пішло не так 34

Зроби самостійно! 35

Усе розумію, а що ж робити? 36

Розділ 3. Чому головне — не сказати, а запам’ятатися? 38
Про що цей розділ? 38

Чому ж люди не слухають? 39

І як я змушу людей мене слухати? 40

А як я дізнаюся, чому вони захочуть мене слухати? 41

Я відповів(-ла) і склав(-ла) список. Як це застосувати? 42

Що може бути раптовим  у презентації? 43

А якщо моя презентація про котиків і я принесу живого кота? 44

А як зробити, щоб мою презентацію не тільки послухали, а й запам’ятали? 45

Як сам(-а) гадаєш, чим іще можна утримати увагу слухачів? 47

Якщо щось пішло не так 48

Зроби самостійно! 50

Усе розумію, а що ж робити? 50

Розділ 4. Картинки — це вельми важливо. Чому? 52
Про що цей розділ? 52

То ставити картинки чи ні? Нічого не розумію! 53

Себто мені зосталися тільки картинки, так? 56

То скільки картинок я можу долучити до своєї презентації? 57

А як обрати найліпшу картинку? 59

А що мені робити, поки глядачі придивляються до картинки? 61

Я не все зрозумів(-ла): картинка — це саме картинка? Чи світлини 
теж можна ставити? 62

Якщо щось пішло не так 63

Зроби самостійно! 64

Усе розумію, а що ж робити? 64

Розділ 5. З чого почати й чим закінчити? 66
Про що цей розділ? 66

А чому початок і кінець такі важливі? 67

Але ж спочатку оратора все одно не слухають! 68

То що ж робити, щоб утримати увагу? 69

Гаразд, а як щодо фіналу? 72

Якщо щось пішло не так 76

Зроби самостійно! 77

Усе розумію, а що ж робити? 77

Розділ 6. Ой, леле, як страшно! 80
Про що цей розділ? 80

Я дуже, дуже боюсь виступати! 81

Ну так от, може, мені взагалі ліпше не виходити на сцену? 82

https://bizz.monolith.in.ua/uk/books/tvoja-prezentacija-jak-domogtysja-uspihu
https://bizz.monolith.in.ua/uk/books/tvoja-prezentacija-jak-domogtysja-uspihu


А чому двічі? Чому не раз? 83

Хитрість 1. Добре підготуватися 85

Хитрість 2. Подякуй собі за хвилювання 86

Хитрість 3. Перед виходом на сцену… 87

Хитрість 4. Розімни язика 88

Хитрість 5. Згадай про випадок, коли ти мав(-ла)… 89

Якщо щось пішло не так 90

Зроби самостійно! 91

Усе розумію, а що ж робити? 92

Розділ 7. Що мені вдягнути? 94
Про що цей розділ? 94

Але ж люди дивляться на слайди і слухають мою промову.  
До чого тут одяг? 95

А що може бути цією деталлю? 96

Ох, себто треба вдягнутися якось так, щоб миттю привернути до себе увагу? 98

А якщо я щодня вдягаюся не як усі? 100

А чи можна вдягати «щасливий» одяг?.. 101

Чому ж тоді існує прикмета не вдягати на сцену одягу, якого  
ніколи доти не носив(-ла)? 102

Добре людям, котрі мають ідеальну фігуру! А от я… 103

Якщо щось пішло не так 104

Зроби самостійно! 105

Усе розумію, а що ж робити? 106

Розділ 8. Як правильно висловлюватися? 108
Про що цей розділ? 108

«Я нічого вам не скажу» 109

Як він це робить? Чому слухаєш його — і смієшся? 111

Я, певно, ніколи так не зможу. Це-бо складно! 112

О, здається, я зрозумів(-ла) фішку!.. 113

А все-таки, чи аж так треба ходити?.. 114

А як розмовляти, щоб інтонація була гарною? 116

Якщо щось пішло не так 117

Зроби самостійно! 118

Усе розумію, а що ж робити? 118

Розділ 9. Як не перетворити глядачів на хейтерів? 120
Про що цей розділ? 120

А навіщо спілкуватися з цими людьми, якщо ви самі кажете,  
що спілкуватися з ними геть не хочеться? 121

І що робити, щоб швидше минули  ці півтори години до презентації? 124

Тобто впродовж останніх хвилин перед виступом ліпше ні з ким  
не спілкуватися? 126

Як із ними працювати? Відповідати на запитання? 127

Що робити, якщо… ніхто ні про що не запитає? 128

А як потрібно відповідати на запитання?.. 129

А якщо я не знаю відповіді на запитання? 129

І ще одна важлива річ 130

Якщо щось пішло не так 131

Зроби самостійно! 133

Усе розумію, а що ж робити? 134

Розділ 10. Чому особистість презентатора важливіша за його виступ? 136
Про що цей розділ? 136

А чому той, хто готувався менше, виступив ліпше?.. 137

Таж зарядка — це інше! А якщо я маю не зарядку, а серйозну  
доповідь? Хіба тут жартуватимеш? 139

Тобто треба вдавати, що мені подобається виступати?.. 140

А що ж робити? Я теж хочу бути чудовим оратором! 141

Я остаточно заплутав(-ла)ся. Ви ж раніше казали,  
що потрібно навчатись виступати… 142

А якщо я сам(-а) не надто добре розумію, яка манера виступу — моя? 145

А як ліпше — жестикулювати під час виступу чи ні? 146

Якщо щось пішло не так 147

Зроби самостійно! 149

Усе розумію, а що ж робити? 149

Висновок. Що ти порадиш нам? 152
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