
 
Вимоги до оформлення конкурсних робіт: 

 
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи, оформлені за 

такими вимогами: 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. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 
30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел.  

2. Електронний варіант роботи повинен мати й відскановані супутні документи 
(анотація, акт про впровадження результатів роботи, креслення, ілюстрації, копії 
наукових публікацій де прізвище та ініціали автора замінюються відповідним 
«шифром») (формат Adobe Acrobat  *.pdf  або MS Word  *.doc,  *.docx) та 
направляється  адресу vnd.konf@i.ua  

3. Наукові роботи виконуються державною мовою. 
4. Наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки 

шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної 
літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану 
методику дослідження та загальну характеристику роботи. 

5. В окремому конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора 
(авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток № 1). 

6. До кожної наукової роботи додається анотація наукової роботи (додаток № 2). 
7. 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) 

8. До наукової роботи можуть додаватися акт про впровадження її результатів 
(рейтингова максимальна оцінка 20 балів), копії патентів, статей автора, де прізвище 
та ініціали автора замінюються відповідним "шифром". 

9. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані 
на на аркуші формату А3 або А4. 

10. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні 
змагання були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних 
премій відомств і установ. 

11. Наукові роботи подаються в друкованому та в електронному вигляді. 
Роботи, представлені з порушенням вказаних вимог, не допускаються до 

участі та авторам не повертаються.  
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