ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ
Роботи, що подаються на Конкурс, повинні відповідати вимогам згідно з
Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ МОН України від 18.04.2017 р. № 605).
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів
(не більше 2 авторів) під керівництвом одного наукового керівника, які є пошуковими за своїм характером, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних
вищих навчальних закладів.
Роботи оформлюються 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 і
нижнє – по 20 мм;
 наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються
тільки шифр та назва роботи, шифр – не більше двох слів), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у який 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.
Роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

До уваги авторів робіт та їх керівників!
Оргкомітет доводить до Вашого відома, що надані роботи будуть оцінюватись за наступними показниками:
Характеристики та критерії оцінки рукопису
наукової роботи

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

Рейтингова
оцінка.
Максимальна кількість балів (за 100бальною шкалою)
10
15
15
10
20
5
10
5
10

