






популяризація серед учнів вивчення математики та економіки;

стимулювання творчого мислення та самовдосконалення учнівської 

молоді;

підготовка майбутньої наукової зміни.

3.  Використання  та  обробка  персональних  даних,  одержаних  з  метою

виконання вимог цього Положення, здійснюється згідно Закону України «Про

захист персональних даних».

II. Керівництво та організація Конкурсу

1.  Загальне  керівництво  підготовкою  та  проведенням  Конкурсу

здійснюють:

Департамент  освіти  і  науки  Хмельницької  обласної  державної

адміністрації;

Хмельницький  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської

молоді.

2.  Для організації  та  проведення Конкурсу створюється організаційний

комітет та журі, склад яких затверджується наказом директора Департаменту

освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

3. До участі в роботі організаційного комітету та журі можуть залучатися

педагогічні  та  науково-педагогічні  працівники  закладів  освіти  та  установ

області.

4. Журі Конкурсу вивчає подані матеріали, здійснює підрахунок балів та

визначає переможців Конкурсу.



ІІІ. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

1. У Конкурсі беруть участь учні 9-11 класів закладів загальної середньої

та вихованці позашкільної освіти.

2. Кожен учасник має право представити на Конкурс лише одну роботу.

3. До участі у Конкурсі не допускаються роботи виконані у співавторстві.

4. Конкурс проводиться заочно щороку.

5. Для участі у Конкурсі необхідно надіслати письмову заявку на участь в

обласному конкурсі з математики та економіки, згідно з додатком та статтю на

паперовому і електронному носіях (на диску CD-R)  на адресу:  Хмельницький

обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  вул.

Проскурівська, 83, м. Хмельницький, 29001.

6.  Терміни  проведення  Конкурсу  та  напрями  статей  визначаються

організаційним комітетом Конкурсу та повідомляються інформаційним листом

Хмельницького  обласного  центру  науково-технічної  творчості  учнівської

молоді.

ІV. Вимоги до змісту та оформлення статті, критерії оцінювання

1. До участі у Конкурсі допускаються статті виконані українською мовою

з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

Обсяг статті – 5 -7 друкованих сторінок формату А4, орієнтація книжна.

Шрифт - Times New Roman, розмір – 14, міжрядковим інтервалом - 1,5, абзац –

1, 25 см. Поля: ліве, верхнє і нижнє - 20 мм, праве – 10 мм. Текст вирівнюється

по  ширині.  В  тексті  не  допускається  вирівнювання  пропусками.  Виділення



тексту  може  бути  курсивом,  напівжирним  шрифтом,  підкреслення  не

допускається. 

Стаття може мати рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми,

інші ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі.  Кожний рисунок повинен

мати тематичний підпис, а також номер (якщо їх більше, ніж один), на який має

бути  посилання  в  тексті  в  круглих  дужках  (наприклад:  рисунок  1).  Назва

рисунку  подається  в  тексті  статті  одразу  під  ним.  Не  можна  назву  рисунку

об’єднувати  із  самою ілюстрацію в  одному графічному файлі  (це  позбавить

можливості  її  редагування).  Назва рисунка має відображати його зміст,  бути

конкретною  та  стислою. Рисунок  подають  одразу  після  тексту,  де  вперше

посилаються на нього, або якнайближче до нього на наступній сторінці. Якщо

рисунки створені  не автором статті,  подаючи їх,  треба дотримуватись вимог

чинного законодавства України про авторське право. 

Таблиці:  кожна  таблиця  повинна  мати  тематичний  заговолок  та

порядковий номер, на який є посилання в тексті в круглих дужках (наприклад:

таблиця 1). Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути

виконані  лише  у  редакторі  Microsoft  Word.  Слово  «Таблиця»  необхідно

розташувати вгорі справа над таблицею курсивом, нижче по середині зазначити

її назву. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пт. 

Формули: не допускаються формули довжиною більше 1 рядка. Формули

нумеруються (в круглих дужках), виконуються в системі MS Equation.

Абревіатури  обов язково  розшифровувати  після  першого  згадування  вʼ

тексті. 

Літературні  посилання на  джерела із  списку літератури у  тексті  статті

подавати  у  квадратних  дужках  з  позначенням  порядкового  номеру  джерела

(монографії,  статті) і  сторінки (аркуша) за зразком:  [4,  с. 21],  [6, арк. 15],  [7,

р. 12], [5, с. 7,18,24] в порядку згадування в тексті.

Перелік джерел посилання, на які є посилання в тексті, наводяться в кінці

тексту  статті.  Порядкові  номери  у  переліку  джерел  мають  відповідати



посиланням на  них  в  тексті  (номерні  посилання). Посилання на всі  джерела

статистичних даних обов'язкові.

Бібліографічні описи джерел у переліку наводять відповідно до чинних

стандартів  з  бібліотечної  і  видавничої  справи  (дати  посилання  на  інтернет

сторінку).  Особливу  увагу  слід  звернути  на правильне розташування знаків

дефіс («-») та тире («–»). Лапки використовувати формату « » («цитата»). 

2. На першій сторінці (вирівнювання по центру) розміщується великими

літерами  назва  статті;  після  цього  через  рядок  (вирівнювання  по  центру)

прізвище, ім’я та по батькові автора; заклад загальної середньої освіти, клас;

прізвище, ім’я, по батькові педагогічного керівника.

З наступного рядка - анотація та ключові слова українською мовою.

Назва статті має містити не більше 10 слів, відповідати змісту статті, не

містити абревіатур.

У  анотації  коротко  викладається  актуальність  статті,  мета,  зміст  і

перспективи подальших досліджень.

Ключові  слова:  зазначити  з  абзацу  курсивом,  від  трьох  до  восьми,  не

виділяти жирним.

Список використаної літератури подається під назвою «Література».

3. У структурі статті мають бути відображені такі обов’язкові елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими

чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких

започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення

невирішених  раніше  частин  загальної  проблеми,  яким  присвячується  стаття;

формулювання мети або цілей статті (постановка завдання); виклад основного

матеріалу  дослідження  з  повним  обґрунтуванням  отриманих  наукових

результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному

напрямі. 



У  статті  слід  уникати  стилю  наукового  звіту  чи  науково-популярної

статті, недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні

речення; не слід перевантажувати текст цифрами при переліках тих чи інших

думок,  положень;  перелік  елементів,  позицій  слід  починати  з  нового  рядка,

відокремлюючи їх  одне від  одного  крапкою з  комою;  у  тексті  прийнятим є

використання різних видів переліку: спочатку, на початку, потім, далі, нарешті,

по-перше, спершу, на першому етапі, на другому етапі.

4. Стаття оцінюється за такими критеріями:

актуальність теми  – 10 балів;

наявність елементів наукової новизни – 10 балів;

самостійний підхід до розв’язання проблеми – 10 балів;

доцільність та коректність використаних методів дослідження – 10 балів;

глибина опрацювання теми та висвітлених проблем – 20 балів;

обґрунтованість висновків власного дослідження – 20 балів;

чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу – 10

балів;

виконання умов оформлення  – 10 балів.

Максимальна  кількість  балів,  яку  може  набрати  учасник  Конкурсу

становить 100 балів.

5. Статті, які не відповідають напряму Конкурсу, а також подані пізніше

вказаних термінів, не розглядаються.

V. Визначення та нагородження переможців 

1.  Переможці  Конкурсу  визначаються  протоколом  журі  за  кожним

напрямом окремо за загальною кількістю набраних ними балів.





Додаток

до Положення про обласний 

конкурс  з  математики  та

економіки

(пункт 5 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА

на участь в обласному конкурсі з математики та економіки

Напрям______________________________________________________________

Назва статті__________________________________________________________

Прізвище____________________________________________________________

Ім’я_________________________________________________________________

По батькові __________________________________________________________

Рік народження_______________________________________________________

Заклад загальної середньої освіти, клас___________________________________

Педагогічний керівник_________________________________________________

Електронна адреса ____________________________________________________

Контактний (мобільний) телефон _______________________________________


