
Методичні вимоги до написання рефератів 
 

1. Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у заголовку. 
Обсяг реферату становить від 15 до 30 стандартних аркушів. Кількість 
опрацьованої літератури в залежності від теми реферату може складати від 5 
до 25 джерел. 

2. План реферату складається зі вступу, 2-4 розділів (можливі підрозділи 
або параграфи), підсумків та списку використаної літератури. У вступі 
зазначаються актуальність теми, причини вибору саме цієї теми студентом, 
цілі та завдання дослідження, а також короткий огляд-аналіз опрацьованої 
літератури (історіографія питання). 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. – 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 // Независимая 

газета. – 1997. – 29 мая. – Приложение 1. 
3. Посилання на джерела та літературу вміщуються у нижній половині 

аркуша і відокремлюються від нього рискою. Нумерація посилань – окрема на 
кожному аркуші. 

4. Оформлення реферату: 
а) 1-й аркуш – титульний (див. 4 д); 
б) 2-й аркуш – план реферату з обов’язковим зазначенням 

кількості сторінок (наприклад: Вступ... с. 5-7); 
в) нумерація сторінок починається з третього аркуша; 
г) на останньому аркуші вмішується список джерел та 

використаної літератури. 
5. Зразок оформлення посилань: 
а) монографія: Аникин А.В. Юность науки. – М., 1985. – С. 67. 
б) стаття у періодиці: Черноморское экономическое сообщество // 

Всеукраинские ведомости. – 1994. – 2 января; 
Чекуров В. Семь раз отмерить // Мировая экономика и 

международные отношения. – М., 1989. – № 12. – С. 58. 
в) якщо наступне посилання подається на те саме джерело, що й 

попереднє, то вказується: Там само. – С. 59. 
6. Реферат оцінюється від 0 до 18 балів. При нарахуванні балів 

беруться до уваги: 
а) відповідність змісту реферату зазначеній темі та плану; 
б) кількість опрацьованої літератури та якість її опрацювання; 
в) наявність аналізу літератури, співставлення різних точок зору авторів, 

узагальнень та обґрунтованих власних висновків; 
г) кількість та якість зазначених посилань; 
д) логічний, ясний та правильний виклад матеріалу; грамотна, 

літературна мова; 
е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог. 
У В А Г А! 



Якщо Ви вибрали яку-небудь тему реферату, обведіть номер цієї теми 
ОЛІВЦЕМ і поряд напишіть СВОЄ прізвище та номер групи. Будь-яку тему може 
вибрати лише один студент. 
 


