
Додаток № 1  
 

Вимоги до робіт, які подаються на іі тур конкурсу  
 
 

І. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ТЕКСТУ  
 

І.1. Зміст роботи має розкривати означену тему.  
І.2. Робота має містити наступні розділи:  

1) Вступ, де обґрунтовується актуальність теми дослідження, 
визначаються:  

Об’єкт та предмет дослідження;  
Мета та завдання дослідження;  
Аналітичний матеріал дослідження;  
Методологічна та теоретична база дослідження;  
Наукова новизна дослідження (які аспекти розглядаються 

вперше, які наукові концепції набули подальшого розвитку, на 
які питання запропоновано новий погляд тощо).  

 
2) Основний розділ, присвячений розкриттю теми, який має 

структурування, що відповідає концепції автора.  
3) Заключний розділ, що має містити висновки, які відповідають меті 

та завданням дослідження.  
4) Список використаної літератури та джерел, оформлений за 

актуальними вимогами ДАК України.  
5) Робота може мати додатки, або винесені у додатки приклади (які не 

залучаються до текстового обсягу роботи).  
 
 

ІІ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ  
 

ІІ.1. Загальний обсяг роботи – від 1 до 1,5 авторських аркушів (40000-60000 
знаків, враховуючи проміжки).  
ІІ.2. Роботи подаються у роздрукованому зброшурованому вигляді. Програма 
для комп’ютерного друку – Word.  
ІІ.3. Робота має містити: титульний аркуш з назвою теми та девізом, на 
другій сторінці вміщується зміст роботи з назвами розділів та підрозділів і 
означенням відповідних сторінок.  
ІІ.4. Нумерація сторінок починається з другої сторінки (яка позначається 
номером «2»), титульний аркуш не нумерується. Номери сторінок 
розташовуються у верхньому правому куті аркуша.  
ІІ.5. Поля сторінки: зверху 1,5 см., знизу – 1,5 см., ліворуч – 3 см., праворуч – 
2 см..  
ІІ.6. Список використаної літератури та джерел в алфавітному порядку 
подається в кінці роботи: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 



одинарний, вирівнювання – з обох боків. В оформленні літератури необхідно 
дотримуватись актуальних затверджених правил бібліографічного опису 
джерел.  
ІІ.7. Назви всіх підрозділів роботи: шрифт – Times New Roman, великими 
літерами, кегль – 14, інтервал – полуторний, вирівнювання – по центру 
(приклад: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ).  
ІІ.8. Основний текст роботи: шрифт – Times New Roman. кегль – 14, 
інтервал – полуторний, вирівнювання – з обох боків.  
ІІ.9. Текстові примітки (якщо вони необхідні) розміщуються наприкінці 
кожної сторінки, нумерація приміток починається на кожній сторінці окремо 
(шрифт: Times New Roman, кегль – 11, інтервал – одинарний, вирівнювання – 
з обох боків).  
 
 

ІІІ. ВИМОГИ ДО АНОНІМНОСТІ  
 

ІІІ.1. Робота без відомостей про автора, але з написаним на титульному 
аркуші девізом, повинна бути надіслана у запечатаному конверті.  
ІІІ.2. Анкета з усіма відомостями про автора надсилається разом із роботою у 
окремому запечатаному конверті.  
ІІІ.3. На обох конвертах (та на титульному аркуші самої роботи) має бути 
написаний лише один однаковий девіз (наприклад, одне з ключових слів 
теми роботи). 
 


