
Вимоги до оформлення матеріалів 

для участі в обласній учнівській конференції «Україна соборна»  

 

 

Роботи подаються у друкованому вигляді.  

Обсяг роботи – до 10 сторінок формату А4, кегль 14, шрифт Times 

New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5. Посилання на використану 

літературу вказуються у квадратних дужках, наприклад [1, с. 15], сторінки 

нумеруються у правому верхньому кутку.  

У додатках до роботи можуть бути подані фотографії, фотокопії, 

картографічний матеріал також відеоматеріали.  

На першій сторінці посередині зазначаються тема роботи, у правому 

кутку – прізвище, ім’я, по батькові учасника,  клас, назву навчального 

закладу. 

Список використаних джерел (не менше 5-ти найменувань) друкується  

в кінці тексту. Список слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ 

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 4331:2004 «Правила описування архівних документів», 

затверджені наказом Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 року 

№ 181; 

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; 

Наприклад: 

книга одного автора Ґейман Н. Скандинавська міфологія / пер. з англ. М. Бакалова. 

Київ: КМ-БУКС, 2018. 256 с. 

 

книга двох авторів Гокінґ С., Гокінґ Л. Джордж і таємний ключ до Всесвіту / пер. з 

англ. Г. Лелів. Львів: Вид-во Старого Лева., 2016. 312 с. 

книга трьох авторів Гейтенко В.В., Пристинський В.М., Пристинська Т. Ь. 

Педагогічний супровід підлітків старшого шкільного віку у 

середовищі асоціальних й антисоціальних неформальних 

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


молодіжних організацій: моногр. / Держ. ВНЗ «Донбас. держ. 

пед. ун-т», н.-д. лаб. взаємодії духов. й фіз. виховання дітей та 

підлітків. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2019. 299 с. 

книга чотирьох авторів Андрейчин М.А., Крушельницький О. Д., Копча В.С., 

Огороднічук І.В. Військова епідеміологія з епідеміологією 

надзвичайних ситуацій. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. 320 с. 

книга п’яти авторів і 

більше 

Кітч у мистецтві, етосі та вихованні: колект. моногр. / відп. ред., 

керівники проекту: Г. Гжибек, Т. Дубровний, Ш. Сівек / Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: Растр-7, 2019. 144 с. 

збірник Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій: зб. 

статей і тез: матеріали до Панел. дискусії, 25 верес. 2019 р., 

Харків. міжнар. юрид. форум, 24-28 верес. 2019 р. / упоряд. О.О. 

Уварова. Харків: Право, 2019. 128 с. 

багатотомна книга Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці. В 5 т. Т. 4. 

Іраністика / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. 

Кримського. Київ: Стилос, 2008. 387 с. 

дисертація та 

автореферат дисертації 

Сталінська Г.Д. Вінтажний інтер’єр: генеза та принципи 

формування: 

дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.07 /; Харків. держ. акад. 

дизайну мистецтв. Харків, 2019. 400 с. 

Костюк О.П. Зачіска як культурно-антропологічний феномен у 

контекстах ініціації: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.04 / 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2019. 21 с 

матеріали конференцій Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні: тези 

конференції MSSE2019. Конференція молодих науковців з 

матеріалознавства та інженерії поверхні, 25-27 вересня 2019 р. / 

відп. ред. В.Р. Скальський; НАН України, Фіз.- мех. ін-т ім. Г.В. 

Карпенка. Львів: Бона, 2019. 206 с. 

стаття із 

продовжуваного 

видання (наукового 

журналу) 

Кравченко О.М. Космофізика - нова методологія. Науковий 

вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія: Гуманітарні науки. 2014. 

Вип. 203(1). С. 94-101. 

стаття із періодичного 

видання (журнал, 

газета) 

Тацій В.Я. Тютюгін В. І. Пономаренко Ю.А. Виклики сучасності 

і кримінальне право. Голос України. 2016. 29 січ. (№ 16). С. 6-7. 

рецензія Павлів В. «Медіяетика»: про унікальність та універсальність 

професійного досвіду. Наукові записки УКУ. 2015. Ч. 6: 

Журналістика. Медіакомунікації, вип. 1. C. 209-212. Рец. на кн.: 

К.Ґ. Крістіанс, М. Факлер, К.Б. Річардсон та ін. Медіяетика: 

практичні випадки та моральні міркування / пер. з англ. Олег 

Король; наук. ред. Ніна Зражевська. Львів: Видавництво 



Українського католицького університету, 2014. 592 с. 

Картографічні 

документи 

Малий атлас світу: Карти / Держ. служба України з питань 

геодезії, картографії та кадастру, ДНВП «Картографія»; ред. В.В. 

Радченко; дизайнери: М.Б. Гутман, С.М. Сухенко; М- би різні. 

Київ: ДНВП «Картографія», 2019. 64 с. 

Електронні джерела Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 

// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 

%B2 %D1 %80 /paran4202 (дата звернення: 12.12.2019) 

 

 

 


