
ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

 

Загальні вимоги 

 

1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають 

віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів і свідчать про обізнаність 

учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження. Тематика наукових робіт 

має відповідати напряму наукового відділення та профілю секцій, на які подаються 

роботи. 

2. Науково-дослідницька робота має ґрунтуватися на певних науковій та 

експериментальній базах, містити власні дані дослідів чи експериментів, спостережень 

та результатів пошукової роботи, методику обробки даних, їх аналіз та узагальнення, 

посилання на відповідні наукові джерела, відображати власну думку дослідника. 

3. У роботі мають бути чітко визначені: мета, об’єкт, предмет дослідження, завдання, 

методи дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів і результатів. 

4. Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно, аргументовано, 

без загальних міркувань, бездоказових тверджень, тавтології. 

5. Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що 

вирішується (предмет дослідження), для чого вирішується (мета дослідження), і як 

вирішується (методики дослідження). 

6. До розгляду не приймаються роботи: 

 тема та зміст яких не відповідають профілю секції; 

 роботи, які були представлені в попередні роки та не мають суттєвого 

доопрацювання; 

 роботи, які є плагіатом; 

 без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків; 

 роботи, які не відповідають вимогам до написання, оформлення науково-

дослідницьких робіт. 

Автори таких робіт після заочного оцінювання дослідницької роботи отримують 

відповідну рецензію та до подальшої участі в Конкурсі не допускаються. 

 

 

Структура роботи 

 

Основними складовими роботи є: 

 титульна сторінка; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності); 

 вступ; 

 основна частина; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (за необхідності). 

 

Вимоги до змісту роботи: 

1. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (див. 

Додаток 1) 

2. Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають 



заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, 

списку використаних джерел тощо.  

3. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі 

скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді 

окремого списку, який розміщується після змісту, починаючи з нової сторінки. 

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками: у лівому в абетковому 

порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або 

терміни; у правому – їх детальне розшифрування. Якщо в роботі спеціальні 

терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох 

разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при 

першому згадуванні. 

4. У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і доцільність обраної теми, 

підкреслюється сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи 

та зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються перелік 

використаних методів дослідження, характеристика роботи (теоретична, 

прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником 

особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше та ступінь 

новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку). 

Орієнтовний обсяг вступу – 2-3 сторінки. 

5. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. 

Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу може 

передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та 

обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу 

формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і 

практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від 

другорядних подробиць. 

6. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової 

проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного 

матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, 

новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на 

кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати 

достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання, 

наукову, соціальну, економічну значущість результатів роботи. 

7. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить 

бібліографічні описи використаних джерел. Список використаних джерел слід 

розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків.Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених 

у стандартах: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» затверджений наказом 

ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61; ДСТУ 3008-2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання» затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року 

№ 61; ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та 

правила», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 22 серпня 2013 року № 

1010. 

Оформлення роботи: 

1. Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або 

Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з 

інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0061774-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1010731-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1010731-13


2. Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. Обсяг 

роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів – 20-25) друкованих сторінок.  

3. До загального обсягу роботи не входять: тези, додатки, список використаних 

джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. 

4. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та 

стилістичних помилок. 

5. Роботи виконуються державною мовою (у секціях мови та літератури 

дозволяється виконання робіт російською мовою та мовами національних 

меншин); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою. 

Захист роботи також здійснюється іноземною мовою. 

6. Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки 

структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: 

«ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». 

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. Відстань між 

заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 

інтервалам. 

7. Кожен розділ має розміщуватись на окремій сторінці. Нумерація сторінок, 

розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими 

цифрами без знака «№».  

8. Нумерація сторінок. Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та 

додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не 

ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті 

сторінки без крапки в кінці. 

9. Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не 

ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка. Підрозділи 

нумеруються в межах кожного розділу за правилом: номер розділу, номер 

підрозділу. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». 

Заголовок підрозділу наводиться у тому самому рядку. Пункти нумеруються в 

межах кожного підрозділу таким чином: номер розділу, номер підрозділу, номер 

пункту, наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому самому рядку, 

але пункт може й не мати заголовка. У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів 

крапка не ставиться. 

10. Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає 

«формула 3 розділу 2».  

11. Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до 

формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».  

12. Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті 

над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. 

Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між 

якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».  

13. Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних 

сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із 

додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати 

заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки 

нумеруються великими українськими літерами та позначаються словом 

«Додаток», наприклад: «Додаток Б». 



14. Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... 

відповідно до [5]...». Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на 

конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання береться у 

квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку 

використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття 

наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне 

явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і 

постановку експерименту для доведення висунутої теорії [5, с. 25]». Текст 

цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити 

думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без 

перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. У тексті 

роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора 

своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора та давати 

відповідні посилання на джерело.  

15. Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером 

ілюстрації, наприклад «рис. 1.2».  

16. Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, 

наприклад «... у формулі (2.1)». 

17. На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово 

«таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад «...у табл. 1.2». У повторних 

посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», 

наприклад «див. табл. 1.3». 

18. Ілюстративний матеріал: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, 

фотографії. Усі ілюстрації зазначаються у тексті роботи. Назва ілюстрації 

розміщується відразу після її номера, внизу. 

19. Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» 

починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у 

верхньому правому куті сторінки, а її назва – посередині, симетрично до тексту і 

наводиться жирним шрифтом. 

 

 

 

  



Додаток 1. 

Зразок титульної сторінки 
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ОБРАЗ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНІЙ ПОВІСТІ  
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