Вимоги до оформлення наукової конкурсної роботи
1. На здобуття Премії приймаються лише роботи, які не були подані до
інших конкурсів та на здобуття інших премій.
2. На здобуття Премії представляються наукові конкурсні роботи у
закінченій формі.
3. До розгляду не приймаються наукові конкурсні роботи, за які їх авторів
вже було удостоєно премії «Панацея молода».
4. На здобуття Премії можуть бути представлені як експериментальні, так
і теоретичні роботи.
5. Робота на здобуття Премії надається до організаційного комітету
Конкурсу - в електронному вигляді, формат MS-Word.
6. До роботи додаються тези обсягом 1 повна сторінка, що мають бути
надруковані шрифтом Times New Roman, 14-им кеглем, з інтервалом –
1,5, відступом абзацу – 1,25 та полями по 2 см.
7. Обсяг наукової конкурсної роботи повинен бути не менше 12 та не
більше 20 відповідно оформлених друкованих аркушів А4.
8. На титульному аркуші наукової конкурсної роботи обов’язково
вказуються:









повна назва організації, що висуває Претендента;
напрям галузі знань (відповідно до пункту 2.6. цього Положення);
назва роботи;
прізвище, ім’я та по батькові Претендента, учнівський статус
(учень/студент, № класу/курсу);
прізвище, ім’я та по батькові, посада та вчене звання (за наявністю);
наукового керівника;
прізвище, ім’я та по батькові, посада та вчене звання (за наявністю);
співкерівника наукової роботи (необов’язково).

9. Основний текст наукової роботи повинен містити наступні розділи:
 Зміст – 1 ст.;






Вступ (з викриттям актуальності й наукової новизни розробки) – 12 ст.;
Огляд літератури – 2-4 ст.;
Матеріали та методи – 1-3 ст. (із зазначення об’єкту та мети
дослідження);
 Результати та їх обговорення – 3-6 ст.;
 Висновки – 1-2 ст.;
 Список використаних джерел – 1-2 ст. (до 20 джерел).
10. В розділах «Огляд літератури» та «Матеріали та методи» можуть бути
використані малюнки та таблиці.
11. Тези наукової роботи можуть бути написані українською або англійською
мовою (за бажанням) мають містити: назва дослідження (ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ), ПІБ Претендента та наукового керівника (співкерівника), назву
навчального закладу, далі – основний текст, що включає такі розділи:
актуальність, мета, матеріали та методи, результати дослідження, висновки,
ключові слова.
12. Експертною радою не розглядаються матеріали, надані Претендентом до
участі у Конкурсі з порушенням вимог, зазначених у цьому Положенні.

