Вимоги до оформлення проєктних робіт
1. Стиль написання – науковий або науково-популярний.
2. Обсяг – до двох сторінок формату А4; орієнтація – книжкова;
текстовий редактор – Microsoft Word (формат *.doc); береги: верхній, нижній,
лівий – 20 мм; правий – 10 мм; стиль – Normal (звичайний); сторінки без
нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки.
3. Структура дослідницької роботи:
- титульний лист та назва дослідницької роботи;
- тема, її актуальність та глобальність;
- хід роботи, що висвітлює всі дії учасника та здобуті ним результати;
- медіафайли, отримані за допомогою ресурсу EO Browser або Giovanni;
- висновки, що висвітлюють результат дослідження, повноту розкриття
теми, показують аналітичну складову проєкту;
- список використаних джерел (для оформлення літератури необхідно
використовувати інтернет ресурс https://vak.in.ua).
4. Роботи виконуються державною мовою.
5. До загального обсягу роботи не входять титульна сторінка та список
використаних джерел.

Вимоги до презентацій
(для тих хто пройшов у фінальний етап
конкурсу):
1. Структура матеріалів:
- титульний слайд (тема дослідницького проєкту, прізвище, ім’я і по
батькові доповідача, клас, заклад освіти);
- інформаційні слайди (актуальність проблеми, завдання дослідження,
хід, зміст дослідження, результати дослідження, основні висновки);
- завершальний слайд.
2. Формат слайдів:
- розмір слайдів має відповідати розміру екрана;
- ширина слайда – 24 см, висота слайда – 18 см;
- фон слайду має бути у світлих тонах;
- шрифт – Times new Roman;
- розмір шрифта має бути більший за 18 pt.
3. Кількість слайдів – до 15.
4. Учасники мають бути готові до захисту своїх проєктів, запитань від
журі, додаткових запитань від слухачів.
5. Тривалість захисту – до 7 хвилин.

Вимоги до опису проєктних робіт
Опис має містити в собі такі основні елементи:
- актуальність теми;
- хід роботи;
- послідовність дій у використанні ресурсу EO Browser, Giovanni та
інших ресурсів.
- обґрунтування використаних методів і матеріалів;
- опис додаткових матеріалів;
- медіа файли, отримані з ресурсу EO Browser, Giovanni та інших
ресурсів (за потреби, медіа файли можуть бути винесені у додатки);
- за потреби, учасник може додати в опис інші елементи (попередньо
аргументувавши їх доцільність і описавши ці елементи);
- висновки;
- список використаних джерел (для оформлення літератури необхідно
використовувати інтернет ресурс https://vak.in.ua).

