ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Оргкомітет доводить до Вашого відома, що надані роботи будуть оцінюватись
рецензентами за наступними критеріями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Актуальність проблеми;
Новизна та оригінальність ідей;
Використані методи дослідження;
Теоретичні наукові результати;
Практична направленість результатів (документальне підтвердження впровадження
результатів роботи);
Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації;
Ступінь самостійності роботи;
Якість оформлення;
Наукові публікації.

Вимоги до наукових робіт
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів, які є
пошуковими за своїм характером, не мають відзнак НАН України та органів державної
влади, інших конкурсів. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності
у них спільної теми роботи та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є
студенти з різних закладів вищої освіти, то можуть бути також два наукові керівники з
різних закладів вищої освіти.

Вимоги до оформлення
Роботи оформляються відповідно до вимог:












текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш
формату А4,

поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм;
наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та
назва роботи, додаток 1), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної
літератури та анотацію (додаток 2), у якій зазначено актуальність, мету, завдання,
використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі
використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування
додатків та переліку літературних джерел;
креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на
аркуші формату А3 або А4.
наукові роботи виконуються українською мовою;
у наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів,
наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника,
найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше
двох слів);
окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора/ів та наукового
керівника наукової роботи (додаток 3).

Анотація
У анотації наукової роботи (не більше однієї сторінки, додаток 2) зазначають:



актуальність, мету, завдання наукової роботи, використані методики дослідження;
загальну характеристику наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць,
використаних наукових джерел, тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у
науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна
становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному
відмінку, друкуються у рядок через кому.
Крім цього, потрібно записати список публікацій авторів до наукової роботи (за
наявністю). Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

