




Вимоги до оформлення та подання матеріалів (тез) 
Міжнародної науково-практичної конференції учнів – членів МАН 

«Україна очима молодих» 

Тези виступів учасників конференції публікуються у збірнику статей. 
Обсяг тез: до 2-х сторінок, у тому числі малюнки та таблиці. 

Текст набирається у програмі Microsoft Word; формат – А4, шрифт – 

ТimesNewRoman, розмір шрифту (кегль) – 14, через один інтервал; абзацний 

відступ – 1,3 мм; розширення тексту – RTF. 

Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм. 
Структура тексту: прізвище та ім’я автора, нижче – місто, клас, назва 

загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу, особистий е-mail; 

через два інтервали – назва тез великимибуквами (шрифт напівжирний); 
через два інтервали – текст; список використаних джерел. 

Список використаних джерел друкується в алфавітному порядку. 
Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у 

стандартах: 
• ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис.Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги таправила складання». 

• ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів». 
• ДСТУ 3582-2013 «Інформація та документація.Бібліографічний опис 

скорочення слів ісловосполучень українською мовою.Загальні вимоги та 

правила». 
• ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 
• ДСТУ 7093-2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 
поданих іноземними європейськими мовами». 

• ДСТУ 3008–95 «Документація. Звіти у сфері науки ітехніки. 
Структура і правила оформлювання». 

Посилання на джерела в тексті подаються у квадратних дужках (без 

виносок). 
Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил 

опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви 

зазначається: [Електронний ресурс]. У кінці – Режим доступу. 
 



ЗАЯВКА 
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції учнів - 

членів Малої академії наук «Україна очима молодих» 

 

Прізвище:__________________________________________________ 

Ім’я:  ______________________________________________________ 

По батькові: ________________________________________________ 

 

Територіальне відділення МАН: _______________________________ 

___________________________________________________________ 

Науковий керівник (П.І.Б., посада): ____________________________ 

___________________________________________________________ 

Навчальний заклад, клас (курс): _______________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Контактна інформація про учасника: 
поштова адреса, індекс: ______________________________________ 

область: ___________________________________________________ 

район: _____________________________________________________ 

місто/селище: ______________________________________________ 

вулиця: _____________________ будинок № _______, квартира____ 

телефон: (     ) _______________ ; моб.: _________________________ 

Е-mail: _____________________________________________________ 

 

Тема доповіді: ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Тематика конференції (необхідне підкреслити): 

- Дослідження якості продуктів харчування та вплив раціону харчування 
на організм людини. 

- Проблеми формування та функціонування об’єднаних територіальних 
громад в Україні: суспільно-географічний аспект (на прикладі своєї 
області). 

- Біорізноманітність екосистем та особливості раціонального 
природокористування в регіоні. 

- ХХ століття в історичній пам’яті: локальні історії. 
- Економічне зростання регіону: природні, трудові та інституційні 

чинники. 
 

 

 



ДО УВАГИ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ! 

 

Міжнародна науково-практична конференція  
учнів-членів Малої академії наук  

«Україна очима молодих» 

 

Згідно листа МОН від 01.03.2019 № 1/11-2160 «Про проведення 
Міжнародної науково-практичної конференції учнів-членів Малої академії наук 
«Україна очима молодих» з 17 до 19 квітня 2019 року у м. Львові Національним 
центром "Мала академія наук України" спільно зі Львівською обласною Малою 
академією наук буде проведена Міжнародна науково-практична конференція 
учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих». До участі 
запрошуються учні 9–11 класів – члени Малої академії наук України.  

 

Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2019р. надіслати заявку 
та тези доповіді (відповідно до вимог оформлення) на електронну адресу КПНЗ 
«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» mandonetsk@ukr.net 

вказуючи напрям конференції та тему повідомлення «Конференція_прізвище»: 

 

Тематичні напрями конференції: 
- Дослідження якості продуктів харчування та вплив раціону 

харчування на організм людини. 
- Проблеми формування та функціонування об’єднаних 

територіальних громад в Україні: суспільно-географічний аспект (на 
прикладі своєї області). 

- Біорізноманітність екосистем та особливості раціонального 
природокористування в регіоні. 

- ХХ століття в історичній пам’яті: локальні історії. 
- Економічне зростання регіону: природні, трудові та 

інституційні чинники. 
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