
На Конкурс подаються роботи оформлені відповідно до таких вимог:  

1. Одна наукова робота може мати не більше 2-х авторів, які здобувають 

вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра чи магістра та одного наукового 

керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої 

освіти, можуть бути два наукових керівники з різних закладів вищої освіти.  

2. Не приймаються роботи, які були подані або представлені на інших 

конкурсах, мають нагороди НАН України або органів державної влади.  

3. Наукові роботи, які є тематичним продовженням робіт, поданих на 

Конкурс у попередні роки, можуть бути розглянуті за умови наявності в них 

не більше 25 % основного матеріалу з попередньої роботи 

4. Наукова робота виконується українською мовою, повинна мати 

титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних 

джерел.  

5. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без 

урахування додатків та списку використаних джерел.  

6. На титульній сторінці розміщуються лише назва роботи та її шифр. 

7. Робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації 

уразі використання ідей, тверджень, відомостей отриманих іншими особами. 

8. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути 

скомпоновані на аркуші формату А3 або А4 та бути якісно виконаними. 

9. Робота має бути надрукована з одного боку аркуша формату А4 

(210x297). Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий 

інтервал – 1,5, кегль –14, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 

по 20 мм. 

 

Наукові роботи студентів, які беруть участь у Конкурсі, надсилаються в 

друкованому вигляді та на електронних носіях у супроводі таких документів:  

- анотація, у якій вказано актуальність, мету, завдання, використані 

методики дослідження та загальну характеристику роботи;  

- відомості про автора (авторів) і наукового керівника (додаток 1), які 

подаються в окремому заклеєному конверті під тим самим шифром, що і 

робота. У цьому ж конверті додаються акти про впровадження результатів 

наукової роботи в освітній процес, копії свідоцтв, патентів, статей, довідка про 

перевірку академічний плагіат тощо.  

Зверніть увагу, що прізвища, ініціали автора (авторів) і наукового 

керівника, назва закладу вищої освіти в друкованій та електронній версіях 

конкурсної роботи, а також в інших документах замінюються відповідним 

шифром (шифр – не більше двох слів).   

 

 


