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;
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