
МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ 

ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

 

1. Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у заголовку. 

Обсяг реферату становить від 15 до 30 стандартних аркушів формату 

А4. Кількість опрацьованої літератури (в залежності від теми ре-

ферату) може складати від 5 до 25 назв. 

 

2. План реферату складається зі вступу, 2-4 розділів (можливі під-

розділи або параграфи), підсумків та списку використаної літератури. 

У вступі зазначаються актуальність дослідження, причини вибору саме 

цієї теми студентом, цілі та завдання роботи, також короткий огляд-

аналіз опрацьованої літератури. В кінці кожного розділу повинні бути 

коротенькі висновки. Підсумки містять у собі висновки, до яких 

дійшов студент, опрацювавши означену літературу, відповідно до 

цілей і завдань, вказаних у вступі. Список літератури повинен бути 

побудований за абеткою. 

 

Приклад списку літератури: 

Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка и 

Н.М.Марковой. – М., 2000. – 767 с. 

Гончар Б.М. Всесвітня історія: Навчальний посібник / Б.М. Гончар. – 

К.: «Либідь», 2001. – 388 с. 

Исламское движение «талибан» // Азия и Африка сегодня. – 1996. – 

№1. – С.21-28. 

Крымский С. Исламская революция у южных границ СНГ / 

С.Крымский // Независимая газета. – 1997. – 29 мая. – Приложение 1. 

Wendt A. Social Theory of International Politics / А. Wendt. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – P. 20-21. 

Bauchard D. L’Union pour la Mediteranee: un defi europeen / 

D. Bauchard // Politique etrangere. – 2008. – № 1. – P. 51-64. 

Interview du President de la Republique // The New York Times. – 

2007. – 24 septembre. 

Франция не поддержит интеграцию Украины в НАТО // 

Корреспондент. – 2008. – 19 февр. – Режим доступу до газ.: 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/380198. 

ТНК і національні держави: роль і місце в сучасній міжнародній 

системі. – Режим доступу: http://fti.livejournal.com./20289.html. 

 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/380198


3. Посилання на джерела та літературу вміщуються у нижній 

половині аркушу і відокремлюються від нього рискою. Нумерація 

посилань – окрема на кожному аркуші. 

 

Зразки оформлення посилань в кінці сторінки 

а) на монографію: 
1 

А.В. Аникин. Юность науки / Аникин А.В. – 

М.: «Мысль», 1985. – С. 67. 

б) на статтю у періодиці: 
2 

Черноморское экономическое сооб-

щество // Всеукраинские ведомости. – 1994. – 2 янв; 
3 

В.Чекуров. Семь раз отмерить / Чекуров В. // Мировая экономика 

й международные отношения. – М..1989. – № 12. – С.58. 

в) якщо наступне посилання подається на те саме джерело, що й 

попереднє, то вказується: 
4 
Там само. – С. 59; 

г) на ресурси Інтернету: 
5 

Франция не поддержит интеграцию 

Украины в НАТО // Корреспондент. – 2008. – 19 фев. – Режим доступу 

до газ.: http://korrespondent.net/ukraine/politics/380198; 

д) на монографію іноземною мовою: 
6
 А. Wendt. Social Theory of 

International Politics / Wendt А. – Cambridge: Cambridge University Press, 

1999. – P. 20; 

е) на статтю з періодики іноземною мовою: 
7 

D Bauchard. L’Union 

pour la Mediteranee: un defi europeen / Bauchard D. // Politique etrangere. – 

2008. – № 1. – P.63. 

є) на архівні документи: 
8 

Центральний державний архів громад-

ських організацій України (далі – ЦДАГО, якщо ще в тексті реферату 

будуть посилання на цей архів), ф. 1, оп. 20, спр. 371, арк. 34. 

 

Увага. Нумерація посилань може бути суцільною для всього 

реферату, або починатися з першого номера на кожній сторінці. 

Дотримуйтесь у посиланнях відповідних розділових знаків та 

інтервалів. 

 

4. Оформлення реферату: 

а) 1-й аркуш – титульний; 

 

 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/380198


Зразок оформлення титульного листа реферату 
 

Міністерство освіти і науки України 

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Наукова дисципліна – (назва дисципліни) 

 

 

 

 

Реферат на тему: 

(назва теми) 

 

 

  

 

 

 

Консультант – проф. П.М. Тригуб 

Виконавець – студент 191 гр. 

(Прізвище, ініціали) 

 

 

Миколаїв – 2010 

 

 

б) 2-й аркуш – зміст реферату з обов’язковим зазначенням 

діапазону сторінок (наприклад: 

Вступ с. 5-7;  

Розділ І. Назва розділу_____ с.Х-ХХ; якщо є підрозділи, вони 

нумеруються 1.1, 1.2... назва підрозділу; Розділ.2... с.ХХ-ХХ;  

Висновки с. ХХ-ХХ;  

Література с. ХХ-ХХ; 

Додатки с. ХХ-ХХ; кожний додаток нумерується: Додаток 1, 

Додаток 2 і т.д.; текст додатку чи ілюстрація повинні мати вихідні 

дані); 

в) нумерація сторінок починається з другого аркушу (цифра 2; на 

титульному листі цифра 1 не ставиться); 

г) після викладу основного тексту вмішується список джерел та 

використаної літератури; 

д) додатки розміщуються після списку літератури. 



Приклад списку джерел га літератури (в алфавітному порядку) до 

теми: «Корейське питання в зовнішній політиці США (90-і роки 

ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 

 

Джерела та література 
 

1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и 

теория международных отношений в Восточной Азии после Второй 

мировой войны (1945-1995) / А.Д. Богатуров. – М.: Межд. отношения, 

1997. – 412 с. 

2. Володин Д. США и Северная Корея: от Буша-старшего к 

Бушу-младшему / Д.Володин // США, Канада: Экономика, политика, 

культура. – 2003. – № 3. – С.33-52. 

3. Ким Ир Сен. В водовороте века: Мемуары / Сен Ким Ир. – М.: 

Мысль, 2000. – 634 с. 

4. Отношения Советского Союза с народной Кореей (1945-1980): 

Документы и материалы. – М.: Политиздат, 1981. – 482 с. 

5. Погорєлова І.С. Корейське питання в зовнішній політиці США 

(90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) / І.С. Погорєлова: Автореферат дис. ... 

кандидата іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 18 с. 

6. Торкунов А.В. Корейский вопрос / А.В. Торкунов // 

Международная жизнь. – 2003. – № 5. – С. 61-74. 

7. Albright М. Bridges, Bombs, or Bluster? / М. Albright // Foreign 

Affаіrs. – 2003. – Vol. 82, № 5. – Р. 2-19. 

8. Essays and Documents in American Foreign Relations (1890-

1991). – N.Y., 1992. – 405 р. 

9. President G.W. Bush. State of the Union. January 29, 2002 – 

Режим доступу: // 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html. 

 

Зверніть увагу: після назви статті у періодичному виданні перед 

двома скісними лініями крапка не ставиться, за винятком 

загальновідомих скорочених слів (в., ст., н.е., р., рр. тощо). 

 

 

5. Реферат оцінюється від 0 до 30 балів. При нарахуванні балів 

беруться до уваги: 

а) відповідність змісту реферату зазначеній темі та плану; 

6) кількість опрацьованої літератури та якість її опрацювання (в 

разі реферування лише з одного джерела виставляється при 

дотриманні інших вимог лише 5 балів: в разі копіювання реферату з 

компакт-диску чи з мережі Інтернету – 1 бал); 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html


в) наявність аналізу літератури, співставлення різних точок зору 

авторів, узагальнень та обґрунтованих власних висновків; 

г) кількість та якість зазначених посилань (реферат повинен мати 

посилання на літературу та джерела в кінці кожної сторінки, у повній 

відповідності з правилами оформлення посилань); 

д) логічний, ясний та правильний виклад матеріалу; грамотна 

літературна мова; 

е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог. 

 

Друкувати реферат слід на комп’ютері чи друкарській 

машинці, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля: зверху і 

знизу – 2 см,     зліва – 3,5 см, справа – 1,5 см, інтервал – 1,5 (на 

друкарській машинці – 2). 

 


