
ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ 
Основні документи:  

ГОСТ 7.32-2001 «Звіт про науково-дослідної роботі. Структура і правила 

оформлення».  

ГОСТ 7.1-2003 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання».  

ГОСТ 7.80-2000 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 

правила складання».  

ГОСТ 7.82—2001 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис 

електронних ресурсів».  

Структура реферату 

Реферат включає: титульний лист, вступ, основну частину, висновок, 

бібліографію.  

Предмет, тема, мета роботи повинні бути узгоджені.  

Предмет дослідження – це те, що знаходиться в межах об'єкта (предмет 

визначає тему дослідження!)  

Мета дослідження визначає те, до чого прагне здобувач у своїх наукових 

дослідженнях, тобто кінцевий результат роботи (мета повинна корелювати з 

висновками, отриманими в рефераті!).  

Структура роботи, назви розділів повинні відображати загальну тему 

реферату. Зміст реферату обмежується 2-3 головами, які обов'язково поділяються 

на параграфи чи підрозділи. Назви розділів повинні відображати філософську 

тематику проблеми!  

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому 

випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки 

зору даної роботи. Широко відомі методи тільки називаються.  

Результати роботи, які висвітлюються у висновках, описують гранично 

точно і інформативно. Наводяться основні теоретичні та експериментальні 

результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому 

віддається перевага новим результатами і даними, які, на думку автора 

документа, мають практичне значення.  

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, 

пропозиціями, гіпотезами, описаними у вихідному документі.  

Особливості тексту реферату 

Текст реферату повинен відрізнятися лаконічністю, чіткістю, 

переконливістю формулювань, відсутністю другорядної інформації.  

У тексті реферату слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові 

наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій.  

Слід уникати вживання малопоширених термінів або пояснювати їх при 

першому згадуванні в тексті.  

Власні імена (прізвища, найменування організацій, виробів і ін.) наводять 

мовою першоджерела. Допускається транскрипція (транслітерація) власних імен 

або переклад їх на мову реферату з додаванням у дужках при першому згадуванні 

власного імені в оригінальному написанні. 



Таблиці, формули, креслення, малюнки, схеми, діаграми включаються 

тільки у разі необхідності, якщо вони розкривають основний зміст документа і 

дозволяють скоротити обсяг реферату.  

Формули, наведені неодноразово, можуть мати порядкову нумерацію, 

причому нумерація формул в рефераті може не збігатися з нумерацією формул в 

оригіналі.  

Обсяг тексту реферату визначається змістом документа (кількістю 

відомостей, їх науковою цінністю та/або практичним значенням), а також 

доступністю і мовою реферованого документа (приблизно 20 сторінок 

друкованого тексту).  

Бібліографічна інформація оформлюється згідно з вимогами ВАК  

України, при цьому дотримується бібліографічний стандарт, а саме: точне 

(!) цитування джерел у тексті, оформлене посиланнями з точним (!) адресою 

(стаття, книга, сторінка); примітки допускаються як посторінково, так і по всьому 

тексту, окремим списком або ж за списком літератури (не допускається 

посилання на сайт, джерело повинен бути оформлений за наступною схемою: Ф. 

В. О. / Назва матеріалу / Назва ресурсу – URL.).  

Загальні кафедральні вимоги до рефератів 

Тематика рефератів і план мають бути узгоджені з викладачем до початку 

роботи над рефератом  

Не рекомендується:  

Вказувати навчальні посібники у списку літератури.  

Брати для дослідження занадто широкі теми (вузька тема опрацьовується 

більш глибоко і детально.).  

Використовувати застарілий фактичний матеріал. Рекомендується:  

Звернути увагу на формулювання проблемної ситуації, яка є важливою 

частиною введення. Будь-яке наукове дослідження проводиться для того, щоб 

подолати труднощі в процесі пізнання нових явищ, пояснити раніше невідомі 

факти або виявити неповноту старих способів пояснення відомих фактів.  

Сформулювати мету дослідження коротко, одним реченням, а потім 

деталізувати в задачах.  

Прописати у введенні, чому вибрана дана тема, яким чином вона пов'язана 

з сучасністю.  

Звернути увагу на достатню кількість виносок в рефераті.  

Тему роботи вибрати у відповідності зі спеціальністю аспіранта на підставі 

двох факторів: відповідністю предмета вивчення та інтересом автора (вітається 

написання реферату, розкриває філософські основи проблеми передбачуваної 

дисертаційної роботи).  

Бажано розкрити одну із філософських проблем науки або філософські 

основи якої-небудь конкретної соціально-гуманітарної проблеми.  

Вказувати тільки ті джерела в списку літератури, які були використані в 

основній частині реферату (не менше десяти). 


