ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи
студентів (не більше двох авторів) з актуальних проблем у галузі природничих,
технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером,
упроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі, що не
мають відзнак на державному рівні.
2. 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.
3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал –
1.5, кегль – 14, аркуш формату – А4;
- обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без
урахування додатків;
- робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та
анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику
дослідження та загальну характеристику роботи;
- до наукової роботи додаються копії патентів, наукових публікацій автора,
акти впровадження тощо (за наявності);
- креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути
скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
4. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.
5. Наукові роботи виконуються українською мовою.
6. У наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали
автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального
закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються
відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1 до
Положення).
7. Якщо наукову роботу подано на другий тур із порушенням зазначених
вище вимог, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із
зазначенням причини).
Зверніть увагу!!! На Конкурс кожен учасник подає матеріали роботи у
2х конвертах розміром А4, які містять:
1 конверт – робота з додатками, якщо вони не містять інформації про
учасників, наукових керівників, навчальний заклад та анотація роботи
зашифрована під девізом.

Титульна сторінка роботи містить назву роботи, девіз (шифр роботи) та
назву секції;
2 конверт – відомості про авторів та наукового керівника (обов’язково з
номерами телефонів), а також копії патентів, довідок про впровадження,
наукових публікацій автора тощо (за наявності).
У разі невідповідності оформлення матеріалів зазначеним вимогам та
порушення терміну подання наукова робота до розгляду не приймається!

Додаток 1
до Положення про проведення
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з природничих, технічних
та гуманітарних наук
ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника наукової роботи
«________________________________»
(шифр)
Автор

Науковий керівник

1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________
3. По батькові (повністю)_____________
4. Повне найменування та місцезнаходження
вищого навчального закладу, у якому
навчається автор
___________________________________
5. Факультет _______________________
6. Курс (рік навчання)________________
7. Результати роботи опубліковано
___________________________________

1. Прізвище ___________________
2. Ім’я (повністю) ______________
3. По батькові (повністю) _______
4. Місце роботи, телефон, е-mail
______________________________

8. Результати роботи впроваджено
___________________________________

8. Місце проживання, телефон
______________________________

5. Посада _____________________
6. Науковий ступінь ____________
7. Вчене звання ________________

(рік, місце, назва видання)

(рік, місце, форма впровадження)

9. Місце проживання, телефон, е-mail
___________________________________
Науковий керівник
________________

__________________

Автор роботи

__________________

(підпис)

________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії _________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

студент(ка) _______________________ рекомендується для участі у другому
(прізвище, ініціали)
турі Конкурсу ______________________________________________________
(назва галузі науки, спеціальності, групи
спеціальностей)
Голова конкурсної комісії __________
___________________________
(підпис)

М.П. ___ __________________20 __ року

(прізвище, ініціали)

