
Вимоги до оформлення конкурсних робіт

1.  Наукові  роботи  подають  в  друкованому  вигляді  (надсилають  поштою) та
обов’язково  на електронну адресу ‒ відповідального секретаря галузевої конкурсної
комісії. Конкурсні роботи виконують українською мовою.

2. Наукові роботи студентів, які беруть участь у конкурсі, надсилають разом із
такими документами:

– анотація наукової роботи;
– відомості про автора (авторів) і наукового керівника, завірені печаткою вищого

навчального закладу;
– лист за підписом ректора (проректора) про підсумки першого туру конкурсу

вищого навчального закладу або рішення вченої ради вищого навчального закладу про
представлення роботи на конкурс.

3.  Прізвища,  ініціали  автора  (авторів)  та  наукового  керівника,  назва  вищого
навчального закладу в конкурсних роботах замінюють відповідним шифром (шифр –
не більше двох слів латинським шрифтом).

4.  В  окремому  закритому  пакеті  під  тим  же  шифром подають  відомості  про
автора (авторів) і наукового керівника (додаток 1 до Положення).

5. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на
Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 %
наукового матеріалу з попередньої роботи.

6. Наукові роботи оформляються відповідно до таких вимог:
–  текст  друкується  шрифтом  Times  New  Roman,  міжрядковий  інтервал  1.5,

кегль 14, аркуш  формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє й нижнє –
по 20 мм;

–  наукова  робота  повинна  мати  титульну  сторінку  (на  ній  зазначають  тільки
шифр  та  назву  роботи),  зміст,  вступ,  розділи,  висновки,  список  використаної
літератури та  анотацію, у якій зазначено актуальність,  мету, завдання,  використану
методику дослідження та загальну характеристику роботи;

– наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації в разі
використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих від інших осіб;

– загальний обсяг роботи  не більше 30 сторінок без урахування додатків та‒
переліку літературних джерел;

– креслення та  ілюстрації,  що додаються до роботи,  компонуються на аркуші
формату А3 або А4.

7. У копіях патентів, наукових статей тощо прізвища, ініціали автора (авторів) та
наукового  керівника,  найменування  вищого  навчального  закладу  замінюються
шифром.

8. Наукові роботи, подані на Конкурс із порушенням вищезазначених вимог, до
участі в Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсної комісії  знімаються з
розгляду. 
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