
Шановні студенти! 

Оформляємо правильно (академічно!) реферати! 

Реферат (від латинського refero - передаю, повідомляю) – короткий 

письмовий виклад матеріалу з певної теми, виконується, головним чином, на 

молодших курсах, з метою прищеплення студентам навичок самостійного 

пошуку та аналізу інформації, формування вміння підбору і вивчення 

літературних джерел, використовуючи при цьому додаткову наукову, 

методичну та періодичну літературу. 

Тема реферату вибирається за бажанням студента зі списку, 

запропонованого викладачем. Обрана тема узгоджується з викладачем. Після 

вибору теми потрібно підібрати, вивчити необхідну для її розробки 

інформацію. Тема може бути сформульована студентом самостійно. 

План реферату повинен містити в собі вступ, основний текст і 

висновок. У вступі аргументується актуальність обраної теми, вказуються 

цілі й завдання дослідження. У ньому також відбивається методика 

дослідження і структура роботи. Основна частина роботи передбачає 

освітлення матеріалу відповідно до плану. Основний текст бажано розбивати 

на глави та параграфи. У висновку викладаються основні висновки й 

рекомендації на тему дослідження. 

 

1. Титульний  лист (зразок)  

На титульному аркуші вказуються: навчальний заклад, навчальна 

дисципліна, тема роботи, курс, група, прізвища, імена, по батькові студента і 

керівника роботи, назва міста, в якому знаходиться навчальний заклад, рік 

написання даної роботи. 

 

Увага! Загальну концепцію оформлення зберігаємо, з темою імпровізуємо в 

межах рекомендованих тем: 

▼ 
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2. Текст: обсяг 25-30 сторінок формату А4, не рахуючи таблиць, малюнків, 

списку використаних джерел; поля: ліве, зверху, знизу - 2,0 см, праве - 1,5 см; 

абзац: - 1,25 см; шрифт: Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; мова – 

українська! 

Реферат повинен містити: титульний лист, зміст і список використаної 

літератури.  

Підбір літератури проводиться студентом із запропонованого викладачем 

списку використаних джерел. Огляд літератури починається з ознайомлення з 

першоджерелами: історичні, законодавчі та нормативні акти, статистичні 

збірники. Після цього можна приступити до вивчення монографій, науково-

методичної літератури, що зачіпають дану проблему.  

Реферат, виконаний недбало, нерозбірливо, без дотримання вимог по 

оформленню, повертається студенту без перевірки з зазначенням причин 

повернення на титульному аркуші. Критерії оцінки: знання і розуміння 

проблеми; вміння систематизувати та аналізувати матеріал, чітко й 

обґрунтовано формулювати висновки; "трудомісткість" (обсяг вивченої 

літератури, сумлінне ставлення до аналізу проблеми); самостійність, здатність 

до визначення власної позиції до проблеми та до практичної адаптації 

матеріалу, неприпустимість (!) плагіату; виконання необхідних формальностей 

(точність в цитуванні й вказівці джерела текстового фрагмента, акуратність 

оформлення). 

3. Зміст: план (можна простий, не розгорнутий, номера сторінок). Всі сторінки 

роботи, включаючи зміст і список літератури, нумеруються за порядком з 

титульного листа (на ньому цифра не ставиться) до останньої сторінки без 

пропусків і повторень.  

Введення, висновок, нові глави, список використаних джерел і літератури 

повинні починатися з нового аркуша. 

3. Список використаної літератури: не пишіть літературу минулого століття! 

Не створюйте "могильник" з Інтернету з безліччю незрозумілих авторів, 

достатньо 10-15 актуальних літературних джерел, електронних ресурсів. 

4.  Бібліографічний список, що приводиться наприкінці реферату, повинен 

бути оформлений відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 https://lib.mnau.edu.ua/info5/2018/Opisan_metod_2018_web.pdf.  

Важливо! Посилання на літературу в тексті [2, с.10] або [2; 3]! 

5. Перед тим, як здати реферат на перевірку і захистити його, переконайтеся, 

що він є роздрукованим, вкладеним у файли й пересланий на електрону 

скриньку Вашого викладача. 

 

https://lib.mnau.edu.ua/info5/2018/Opisan_metod_2018_web.pdf

