
Всеукраїнська школа-семінар «Зелена енергетика» 
 

 

Вимоги до написання і оформлення тез наукових досліджень  

на тему «Альтернативна енергетика у моїй місцевості» 

 

1. У тезах подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням 

основної мети, актуальності та завдань дослідження (дослідження передбачає 

розкриття видів альтернативних джерел енергії, які використовуються для 

місцевих потреб в побуті, транспорті, виробництві та сільському господарстві). 

Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи. 

Обсяг тез не може перевищувати 1 сторінку формату А4. 

2. Тези наукового дослідження мають бути надруковані шрифтом Times New 

Roman текстового редактору Word розміром 14 з міжрядковим одинарним 

інтервалом. Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 

мм. 

3. Тези наукового дослідження передбачають наявність таких даних: назва 

роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва закладу загальної середньої 

освіти; клас; населений пункт; текст; список використаних джерел в 

алфавітному порядку. 

4.  Робота виконується державною мовою з урахуванням вимог сучасного 

українського правопису. 

 

 

Вимоги до написання і оформлення есе  

на тему «Що чекає альтернативну енергетику в майбутньому» 

 

1. Есе – невеликий за обсягом   і самостійний за змістом прозовий твір із чітко 

вираженою авторською думкою, розгорнутий у формі розповіді з метою 

обґрунтування і демонстрації власної точки зору на певне явище чи предмет. 

2. Есе має бути надруковане шрифтом Times New Roman текстового редактору 

Word розміром 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: ліве, верхнє і нижнє – 

не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. 

Обсяг творчої роботи: 2 – 4 друкованих сторінок формату А4. 

3. Есе передбачає наявність таких даних: назва роботи; прізвище, ім’я, по 

батькові автора; назва закладу загальної середньої освіти; клас; населений 

пункт. 

4. Робота виконується державною мовою з урахуванням вимог сучасного 

українського правопису. 

5. Есе має бути власним інтелектуальним продуктом учня за принципом 

доброчесності. Будь-які цитування та запозичення без зазначення автора будуть 

сприйняті як плагіат і такі роботи не розглядатимуться. 


