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Дата та місце проведення фіналу конкурсу визначається за узгодженням 

організаторів. 

УЧАСНИКИ ТА УМОВИ КОНКУРСУ 

Учасниками конкурсу можуть бути учні старшої школи (9-11 класів), молодь ліцеїв 
та гімназій, які цікавляться різними аспектами вивчення ядерної фізики та ядерної 
енергетики, історією та набутим досвідом людства з розвитку ядерної галузі, а також 
виявляють схильність до науково-дослідницької роботи та прагнуть розкрити свої творчі 
здібності. 

Для участі у конкурсі кожен учень надсилає до 23 квітня 2021 року організаторам 
І (відбіркового) етапу на електронну адресу ttae.dept@lpnu.ua: 

 скан-копію заявки (додаток 1); 
 конкурсну роботу.  

Для участі у ІІ етапі (фіналі) конкурсу організатори І (відбіркового) етапу до 
10 травня 2021 року направляють до секретаріату Українського ядерного товариства на 
адресу електронної пошти ukrnscontest@gmail.com: 

1. Три кращі роботи переможців І (відбіркового) етапу: 
- електронна версія; 
- слайдова презентація; 
- фото учасника. 

2. Скан-копія та word-файл списку учасників ІІ етапу (фіналу) конкурсу за підписом 
керівника (додаток 3), який несе відповідальність за організаційні заходи І (відбіркового) 
етапу відповідно до цього Положення. 

Роздрукований екземпляр роботи надається членам журі безпосередньо перед 
захистом роботи. 

Організатори І етапу несуть відповідальність за вчасне подання вищезазначених 
матеріалів організаторам ІІ етапу (фіналу). 

Роботи учасників не повертаються. 
Телефон для довідок: (044) 464-53-08, (050) 440 44 19. 

ВИМОГИ ДО РОБІТ 

На конкурс приймаються індивідуальні роботи у формі реферату (або науково- 
дослідницької роботи), у яких відображаються результати міркувань (чи досліджень) 
автора з обраної теми. 

Колективні роботи до участі у конкурсі не допускаються. 
Обсяг конкурсних робіт - до 10 сторінок машинописного тексту (не враховуючи 

малюнків, креслень, фотографій, таблиць, схем). Друк у текстовому редакторі Word 
шрифтом Times New Roman  розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі поля - 
20 мм. Оформлення титульної сторінки за зразком (додаток 2). 

Розкриття теми може бути відображено через опис різноманітних сфер взаємодії 
людини з ядерною енергією та атомною енергетикою в фізиці, хімії, біології, медицині, 
економіці, соціології, краєзнавстві, психології, політології, історії тощо. 

При написанні конкурсної роботи рекомендоване використання наступної схеми 
викладу: 

• Вступ - актуальність проблеми, новизна (або об'єкт дослідження, предмет 
дослідження,  мета  і  завдання  дослідження),  історія  питання,  що  зроблено 










