Вимоги до дослідницького проекту/реферату наукової роботи за
напрямом майбутньої теми дисертації
Реферат, що надається при вступі до аспірантури, виконується на основі
аналітичного огляду літератури протягом останніх 10 років за напрямом
досліджень майбутньої теми дисертаційної роботи.
Для написання реферату вступнику потрібно дуже ретельно провести
аналіз наукових і науково-методичних літературних джерел та інтернетсайтів з напрямку власних наукових інтересів, базуючись на власному
досвіді наукової роботи. Такий підхід дозволить найбільш зважено підійти
до визначення напряму подальших досліджень, який і буде відображено в
темі реферату, а згодом і в темі дисертації.
Оформлення реферату здійснюється відповідно сучасним вимогам щодо
оформлення наукових статей, наукових звітів та дисертаційних робіт.
Титульний аркуш реферату містить найменування закладу вищої освіти,
назву реферату, прізвище, ім'я, по батькові автора, місто де виконана робота
і рік виконання.
Зміст подають на окремому аркуші на початку реферату. Він містить
найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів,
зокрема вступу, основної частини, висновків та списку використаної
літератури.
Якщо в рефераті вжито специфічну термінологію, а також використано
маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік
може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед
вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою
наводять, скорочення, справа – їх детальне розшифрування.
Якщо в рефераті спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і
таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх
розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.
В основній частині (І розділі) надають огляд літератури, в якому
окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за даною проблемою.
Стисло, критично висвітлюють роботи провідних науковців, при цьому
виділяють ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначають
своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчувати розділ коротким
висновком стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі,
після основної частини надаються загальні висновки.
Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку
прізвищ перших авторів або заголовків.
Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних
стандартів із бібліотечної та видавничої справи.
Реферат друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша
білого паперу формату А4 (210х297). Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.
Обсяг реферату становить 25-50 сторінок. Зазначений обсяг реферату
розрахований на використання при його оформленні комп’ютерів з
використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з
полуторним міжрядковим інтервалом. Текст реферату друкують, залишаючи

береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм,
нижній – 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю
тексту чорного кольору середньої жирності.
Заголовки структурних частин реферату "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК
УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами
симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім
першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють
крапкою.
Кожну структурну частину реферату починають з нової сторінки.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків,
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою
сторінкою реферату є титульний аркуш, який включають до загальної
нумерації сторінок, не проставляючи на ньому номер. Наступні сторінки
нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Такі
структурні частини реферату, як зміст, перелік умовних позначень, вступ,
висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера.
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82-89
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Критерії оцінки
Виконані всі вимоги до написання
реферату: позначена проблема і
обґрунтована її актуальність,
зроблено короткий аналіз різних
точок зору на дану проблему і
логічно викладена власна позиція,
сформульовані висновки, тема
розкрита повністю, витриманий
обсяг, дотримані вимоги до
зовнішнього оформлення.
Представлена література
переважно за останні 5-10 років.
Основні вимоги до реферату
виконані, але при цьому допущені
незначні недоліки. Зокрема, не
витриманий обсяг реферату; є
упущення в оформленні,
недостатньо обґрунтована
актуальність. Зроблено аналіз
різних точок зору на проблему,

логічно викладена власна позиція.
Представлена література
переважно за останні 10 років.

74-81

С

64-73

D

60-63
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0-34
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Основні вимоги до реферату
виконані, але при цьому допущені
значні недоліки. Зокрема, є
неточності у викладі матеріалу;
відсутня логічна послідовність в
судженнях, не витриманий обсяг
реферату; є упущення в
оформленні. Недостатньо
обґрунтована актуальність.
Зроблено аналіз різних точок зору
на проблему, але нелогічно
викладена власна позиція.
Представлена література
переважно за останні 10 років.
Є істотні відступи від вимог до
реферування. Зокрема: тема
висвітлена лише частково,
відсутній висновок. Не
обґрунтована актуальність.
Зроблено не повний аналіз різних
точок зору на проблему та
нелогічно викладена власна
позиція. Представлена література
переважно за останні 15-20 років.
Є суттєві відступи від вимог до
реферування. Зокрема: тема
висвітлена лише частково,
відсутній висновок. Не
обґрунтована актуальність.
Зроблено частковий аналіз різних
точок зору на проблему, нелогічно
викладена власна позиція.
Представлена література
переважно за останні 15-20 років.
Є істотні відступи від вимог до
реферування. Допущені фактичні
помилки у змісті реферату, тема
реферату не розкрита, виявляється
істотне нерозуміння проблеми,
відсутній висновок.

