
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для студентів НТУ «ХПІ» до написання реферату 

 з дисципліни «Фізичне виховання». 

Робота над написанням реферату складається з пунктів: 

1. Вступний - вибір теми реферату, вибір відповідної літератури, 

вивчення та її опрацювання, складання плану і написання вступу. 

2. Основний - ознайомлення з обраною літературою, робота над 

змістовним наповненням реферату та висновками до нього. 

3. Кінцевий - складається з підпунктів: 

 оформлення реферату відповідно до вимог; 

 власна погляд та оцінка виконаного дослідження. 

4. Представлення реферату – відправлення готового реферату на 

адрес електронної почти викладача. 

5. Перевірка реферату – виконується викладачем (своєчасність 

надання реферату, відповідність змісту реферату обраній темі, повнота 

розкриття обраної теми реферату, дотримання передбачених вимог стосовно 

оформлення реферату). 

6. Оцінювання реферату – викладач оцінює реферат за критеріями 

оцінки. 

Критерії оцінки реферату: 

№ 
з/п 

Критерії Бали 

1 Глибоке розкриття проблеми, 
відображена власна позиція 

15 

2 Уміння виділити головні аспекти, 
зробити висновки 

13 

3 Повне розкриття проблеми 10 
4 Реферат компілятивного рівня 

(повне копіювання з Інтернету) 
5 

5 Реферат не відповідає тематиці або тема 
розкрита не повністю 

3 

6 Робота відсутня 0 
 

 



Вимоги до виконання реферату: 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; 

вирівнювання – «За шириною»; міжрядковий інтервал «Полуторний» (1,5 

Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., 

ліве – 3 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у всьому 

тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Обсяг реферату складає 12-15 сторінок. 

Мова – українська. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки 

позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті 

сторінки без крапки чи рисок. Титульний аркуш(додається) включається до 

загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на 

титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати 

також арабськими цифрами. 

Перенос складів у словах не використовується. 

Файл реферату підписується за формою: прізвище студента – група 

– прізвище викладача. 

Структура реферату: 

1)  Титульний аркуш (див. додаток). 

2)  Зміст. 

3)  Вступ. 

4)  Основна частина.  

5) Висновки. 

6) Список використаних джерел (оформлюється до вимог ВАК 

України), із зазначенням загальної кількості сторінок у використаному 

джерелі, або ж відповідної сторінки джерела, що використовується під час 

написання реферату, додатки (у разі їх наявності). 

Титульний аркуш має обов’язків вигляд - Міністерство освіти і науки 

України; назву вищого навчального закладу назву кафедри, де виконана 

робота, групу, прізвище, ім'я, по батькові автора (додаток А) 



Зміст складається одразу під час опрацювання джерел, при цьому, їх 

положення мають розташовуватися у тому ж порядку, у якому вони 

розташовуються в тексті реферату. Залежно від складності теми та кількості 

використаних джерел під час підготовки реферату , необхідно обирати 

потрібний різновид плану (простий, або складний). План має бути 

сформований чітко та відповідати темі, яка обрана, меті та завданням 

дослідження. 

Вступ має обсяг – 1-2 сторінки. Варто обґрунтувати доцільність і 

актуальність здійсненого дослідження, оцінити стан дослідження обраної 

теми, чітко сформувати мету і визначити основні завдання дослідження, 

надати короткий огляд літературних джерел, які стосуються обраної теми і 

використаних під час написання реферату. 

Зміст повинен відповідати темі, меті і завданням. Розкриття пунктів 

має відбуватися послідовно. У процесі написання реферату слід пояснювати 

основні положення, наводити конкретні приклади, що стосуються піднятих у 

рефераті питань як з українського, так і з досвіду зарубіжних країн. Під час 

роботи над рефератом висловіть власну думку щодо проведеного 

дослідження. Прагнути уникати повторень, а також грамотно структурувати 

текст, уникайте граматичних, орфографічних та синтаксичних помилок. 

Також необхідно зважати на: 

 у тексті реферату слід висловлювати думки в безособовій формі; 

 кожен новий розділ або пункт необхідно розпочинати з нової 

сторінки; 

 під час викладу різних поглядів, позицій, думок щодо проблеми, 

яка досліджується, цитат науковців необхідно посилатися на використані при 

цьому джерела; 

 у разі посилання в тексті на прізвище конкретного науковця 

обов’язково перед таким прізвищем слід поставити відповідні ініціали. 

Основна частина складається з розділів, пунктів, відповідно до змісту. 

Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно 



відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують 

посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без 

розділових знаків у кінці, без підкреслень. 

У висновках до реферату зазначається: 

 оцінка ступеню виконання завдань реферату та досягнення мети 

роботи (у разі неможливості виконання певних завдань роботи або 

досягнення визначеної мети у повному обсязі, зазначити про причини цього); 

 перерахунок, у разі наявності, відомих наукових підходів до 

питання, яке досліджується, а також стисла їх характеристика, зазначення 

про можливе виявлення під час проведення дослідження дискусійних 

аспектів, та / або нових аспектів, що стосуються проблеми, яка 

досліджується, питань, які на момент підготовки реферату потребують більш 

ґрунтовних досліджень в подальшому; 

 визначення цінності робіт, які використовувалися під час 

дослідження; 

 визначення аспектів у проблемі реферату, які викликають певні 

сумніви або потребують уточнень. 

Висновки пишуть з нової окремої сторінки. 

Кількість використаних джерел 8-12. 
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