ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
Реферат (від лат. rеfеrо – доповідаю, повідомляю) – короткий виклад
наукової проблеми, результатів наукового дослідження, що містяться в
одному або декількох творах ідей тощо.
Реферат є науковою роботою, оскільки містить у собі елементи
наукового дослідження. У зв'язку з цим до нього повинні пред'являтися
вимоги з оформлення, як до наукової роботи.
Загальні вимоги до оформлення рефератів.
Загальний обсяг роботи – 15-25 сторінок друкованого тексту (з
урахуванням титульного аркуша, змісту та списку літератури) на папері
формату А4, на одній стороні аркуша. Роботу друкують на комп'ютері з
одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з полуторним
міжрядковим інтервалом.
Текст реферату необхідно друкувати, залишаючи поля: вгорі, внизу –
20 мм, з лівого боку – 30 мм, з правого боку – 15 мм. Абзац – 1,25.
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Шрифт друку повинен бути
чітким, чорного кольору, середньої жирності.
Нумерація сторінок ставиться у верхньому правому кутку. На
титульному листі нумерація не ставиться, але враховується в загальній
нумерації.
Метою реферативної роботи є набуття навичок роботи з літературою,
узагальнення літературних джерел і практичного матеріалу за темою,
здатності грамотно викладати питання теми, робити висновки.
Реферат повинен містити:
 титульний аркуш
 зміст
 введення
 основну частину (розділи, частини)
 висновки
 додатки

Титульний

аркуш оформляється

за

вказаним зразком (див.

Додаток А).
У тексті повинні композиційно виділятися структурні частини роботи,
що відображають суть дослідження: вступ, основна частина і висновок, а
також заголовки і підзаголовки.
На початку реферату повинен бути зміст, у якому вказуються номери
сторінок за окремими розділами. У вступі слід відобразити місце
розглянутого питання в науковій проблематиці, його теоретичне і прикладне
значення. (Обґрунтувати вибір даної теми, коротко розповісти про те, чому
саме вона зацікавила автора), які вчені працювали над цією проблемою, які їх
погляди на неї. Основна частина повинна викладатися згідно з планом, чітко
й послідовно, бажано своїми словами. У тексті повинні бути посилання на
використану літературу. При дослівному відтворенні матеріалу кожна цитата
повинна мати посилання на відповідну позицію у списку використаної
літератури із зазначенням номерів сторінок, наприклад [12, с. 56]. Переказ
думок ряду авторів оформляється зазначенням у квадратних дужках
номерів їх праць у бібліографічному списку через крапку з комою.
Наприклад, запис [4; 5; 7; 9] означає посилання на джерела під
номерами 4,5,7,9 у списку літератури.
ВСТУП. Ця коротка глава повинна містити кілька вступних абзаців, які
безпосередньо вводять в тему реферату.
РОЗДІЛ 1. Основна наукова частина реферату. Тут в логічній
послідовності викладається матеріал за темою реферату. Цю главу доцільно
розбити на підпункти - 2.1., 2.2. (із зазначенням у змісті відповідних
сторінок).
Усі виноски і підрядкові примітки розташовуються на тій же сторінці,
до якої вони належать.
Оформлення цитат. Для підтвердження власних аргументів посиланням
на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого
друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точного

відтворення цитованого тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу
може спотворити зміст, закладений автором. Використовувати цитати в
тексті роботи доцільно тоді, коли є потреба порівняти погляди різних
авторів

з

приводу

одного й того ж питання. Текст, який цитується,

береться в лапки і супроводжує посиланням на джерела. Посилання
роблять і тоді, коли думка автора переказується.
Оформлення перерахувань. Текст усіх елементів перерахування
повинен бути граматично підпорядкований основній ввідній фразі, котра
передує перерахуванню.
Основними

видами

ілюстративного

матеріалу

у

реферативних

повідомленнях є: креслення, схема, фотографія, діаграма, графік.
Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.
Номер ілюстрації та відповідну назву розміщують під малюнком. За
необхідності

ілюстрації

доповнюють

пояснювальними

даними

(під

малюнковий підпис).
У тому місці наукової роботи, де викладається тема, пов’язана із
ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання
в вигляді виразу в круглих дужках, наприклад: (рис. 1.2) або зворот
типу: „... як це видно з рис. 1.2‖ або „...як це показано на рис. 1.2‖.
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Таблиці
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді
таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею

та друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з
великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так,
щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з
поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків
можна переносити на наступну сторінку.
При посиланні в тексті на таблиці слово ―таблиця‖ пишеться
скорочено, наприклад: ―… ці дані показано в табл. 1.2‖.
ВИСНОВКИ повинні містити коротке узагальнення розглянутого
матеріалу, виділення найбільш достовірних і обґрунтованих положень і
тверджень, а також найбільш проблемних, розроблених на рівні гіпотез,
важливість розглянутої проблеми з точки зору практичного застосування,
світогляду, етики тощо.
У цій частині автор підводить підсумок роботи, робить короткий аналіз
і формулює висновки.
Вимоги до оформлення списку використаних джерел
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату,
котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується
після висновків.
Джерела, що використані

для

написання

наукових робіт, слід

розміщувати у списку в алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів
декілька, то

прізвищ

перших), а також заголовків праць. До списку

літератури включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів,
на які є посилання в роботі. Усі джерела вказуються тією мовою, якою
вони видані. Неприпустимим є переклад російських видань українською
мовою.

Література

іноземними

мовами

наводиться

в

кінці

списку

використаної літератури. Відомості про джерела, що включені до списку,
подаються згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим
наведенням назв праць.

Зразки

оформлення

бібліографічного

опису

у

списку

джерел

дивитися тут.
Додатки
У кінці наукових робіт розміщуються додатки в порядку появи
посилань у тексті. Крім таблиць, рисунків, графіків, сюди можуть бути
включені

анкети,

тести,

спостережень,

питання

працівниками,

методичні

до

програми

бесід

інтерв'ю
розробки

з

учнями,

зі

студентами,

тощо.

Додаток

програми

педагогічними
повинен

мати

заголовок, який друкується у правому верхньому куті малими літерами
(перша – велика)

із

зазначенням

його

номера,

але

без

знака

№,

наприклад, Додаток А. Якщо до наукової роботи включено лише один
додаток, то слово Додаток подається без номера.

Додаток А
Міністерство освіти і науки України
Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

______________________________________________________
(тема роботи без лапок великими літерами)

Науково-дослідна робота (або
інший вид роботи)
в межах__________________________
(навчальної дисципліни, лабораторії )
з ________________________________
(назва предмету)
студента(ки) ____ курсу
спеціальності «____________________»
ОКР «__________________________»
__________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.В.)
Науковий керівник :
_________________________________
(науковий ступінь, звання)
____________________________________
(Прізвище, ініціали)
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