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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Реферат – самостійна письмова наукова робота, яка повинна відображати актуальні 

проблеми відповідно до теми майбутньої дисертаційної роботи вступника. Тема реферату 

обирається вступником за погодженням із потенційним науковим керівником.  

Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише описовим підходом до розкриття обраної 

теми, а має відображати авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми та власну 

точку зору на можливі варіанти її вирішення. Назва роботи має відповідати її змісту. 

Загальні вимоги:  

- чіткість та логічна послідовність викладу матеріалу;  

- переконливість аргументації;  

- стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного 

тлумачення;  

- обґрунтованість висновків та рекомендацій щодо проведення досліджень у майбутній 

дисертації. 

 
 

2. СТРУКТУРА РЕФЕРАТУ 

Обов'язкові структурні елементи реферату 

Титульний аркуш має містити повне найменування – Київський національний 

лінгвістичний університет; назву кафедри; назву реферату; шифр і 

найменування спеціальності; прізвище, ім'я, по батькові автора; 

місто і рік 

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх 

структурних елементів 

Перелік умовних позначень  

(за необхідності) 

подають у тих випадках, коли вжито специфічну термінологію, а 

також використано маловідомі скорочення, позначення і таке інше   

Вступ обґрунтовуються вибір теми дослідження та його актуальність; 

визначаються об'єкт і предмет дослідження; 

формулюються мета і завдання дослідження; 

конкретизуються обрані методи дослідження; 

визначаються наукова новизна і практичне значення одержаних 

результатів дослідження; 

подається інформація про апробацію результатів дослідження (за 

наявності); 

описується структура реферату 

Основна частина містить виклад самостійно виконаної роботи, пов’язаної з 

обраним тематичним напрямом. Зазначена частина реферату 

складається з розділів (пунктів), зміст яких має точно відповідати 

темі роботи і розкривати її 
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Висновки текст висновків містить узагальнення одержаних результатів 

дослідження 

Додатки (за необхідності) включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти 

сприйняття роботи 

Список використаних 

джерел 

укладається відповідно до міжнародного стилю оформлення 

наукових публікацій – APA.
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

Реферат за обсягом повинен складати 24 - 30 сторінок (без списку використаних джерел та 

додатків). Текст роботи друкується чорним кольором на одній стороні білого аркушу формату A4 

(210х297 мм) з абзацним відступом у 1,25 см. Шрифт тексту – Times New Roman 14 кегль, 

інтервал – 1,5. Поля: верхнє і нижнє - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см. 

Усі сторінки нумеруються арабськими цифрами: загальна нумерація починається з 

титульного листа, порядковий номер на ньому не ставиться. Нумерація сторінок повинна бути 

наскрізною і проставлятися у правому верхньому куті сторінки без крапки. 

Заголовки структурних елементів друкують великими літерами симетрично до тексту без 

розділових знаків наприкінці. Відстань між заголовком і текстом: 2-3 інтервали. 

Ілюстративні матеріали (блок-схеми, схеми, графіки, рисунки тощо) разом з їх назвами слід 

розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 

сторінці. Нумерація подається арабськими цифрами, в межах кожного розділу, наприклад: Рис. 

1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації та назва подаються під ілюстрацією. 

Пояснення до скорочень розміщуються також під ілюстрацією (наприклад: Умовні позначення до 

табл. 1.1). 

Номер і назва таблиці друкуються над таблицею: номер справа, а назва жирним шрифтом – 

у центрі. Якщо таблицю перенесено на другу сторінку, то над другою частиною таблиці 

вказується: Продовження табл. 2.1. 

Додатки слід оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках, 

розташовуючи у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний додаток повинен 

починатися з нової сторінки, а також мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично 

відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком повинно бути надруковане слово 

“Додаток” і велика літера, що його позначає (за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Реферат оцінюється за національною шкалою оцінювання на «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно». 

Критерії оцінювання  реферату:  

 самостійність у розробці проблеми (творчий характер, вміння  аналізувати теоретичний 

матеріал, обґрунтованість сформульованих висновків/рекомендацій); 

 якість оформлення роботи (стиль викладу, грамотність, бібліографія, ілюстративний матеріал); 

 повнота письмової презентації (чіткість у формулюванні актуальності, мети і завдань роботи, 

вміння зробити правильні висновки, культура наукового мовлення). 

                                                           
1
 Детальна інформація за посиланням: http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/apa_style.pdf  

http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/apa_style.pdf
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Оцінка «відмінно» виставляється, якщо: 

 обґрунтована актуальність теми, тема розкрита повністю, дослідження виконане на високому 

науково-теоретичному і методичному рівні; одержані результати систематизовані, висновки і 

рекомендації є переконливими; продемонстровано вільне володіння матеріалом дослідження; 

оформлення роботи відповідає встановленим вимогам. 

Оцінка «добре» виставляється, якщо: 

 обґрунтована актуальність теми, тема розкрита повністю, дослідження виконане на достатньо 

високому науково-теоретичному і методичному рівні; одержані результати систематизовані, але 

висновки не є переконливими, або відсутні рекомендації, або є суттєві зауваження до 

оформлення роботи. 

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо: 

 тема розкрита повністю, але науково-теоретичний і методичний рівень невисокий; 

 одержані результати систематизовані недостатньо; висновки зроблені непереконливо; 

недостатній рівень володіння матеріалом дослідження. 

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо: 

 тема розкрита неповністю, науково-методичний рівень роботи низький; висновки 

непереконливі; вступник до аспірантури погано володіє матеріалом дослідження, є зауваження 

до оформлення реферату. 

 

Реферат подається до  відділу науково-дослідної роботи КНЛУ і рецензується головою 

або членом екзаменаційної комісії. 

 


