
38 Стремецька В.О. 

29. Система соціального забезпечення населення Миколаївщини у 
другій половині 1940-х – у кінці 1980-х років. 

30. Реформування системи соціального захисту населення на 
Миколаївщині в умовах незалежності. 

 
 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ                                
ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ 

 
 1. Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у 

заголовку. Обсяг реферату може становити до 15 аркушів формату А4 
друкованого тексту. Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, 
верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 25 мм. Кількість опрацьованої 
літератури – не менш ніж 3 джерела (крім підручників). У залежності від 
теми реферату список літератури може складати від 5 до 25 джерел. 

2. Зміст реферату складається зі вступу, 2-3 розділів (можливі 
підрозділи), висновків та списку використаної літератури. У вступі 
зазначається актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет, мета та 
завдання дослідження, подається короткий огляд-аналіз опрацьованої 
літератури з посиланнями на неї. В огляді літератури потрібно вказати 
на значущість, новизну, переваги та недоліки розглядуваних робіт, які 
доцільно згрупувати таким чином: роботи, що висвітлюють історію 
розвитку проблеми; роботи, які повністю присвячені темі; ті, що 
розкривають тему частково. Закінчити огляд треба коротким висновком про 
ступінь висвітленості в літературі основних аспектів теми. У кінці кожного 
розділу повинні бути короткі висновки. Загальні висновки до реферату 
повинні відповідати темі та завданням, вказаним у вступі. Список 
літератури повинен бути побудований за такою схемою: підручники (за 
абеткою), монографічна література (за абеткою), періодика (за абеткою), 
довідникова література (за абеткою). Нумерація джерел та літератури 
наскрізна. 

3. Посилання на літературу вміщуються у тексті у квадратних 
дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури, 
через кому – сторінка (з маленької літери), на яку посилаєтесь. 
Наприклад, [5, с. 15]. 

4. Оформлення реферату: 
а) 1-й аркуш – титульний (не нумерується); 
б) 2-й аркуш – зміст реферату із зазначенням сторінки, з якої розділ 

(підрозділ) починається (аркуш зі змістом також не нумерується), 
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наприклад:  
ВСТУП ………………………………………………………………... 3 
РОЗДІЛ І. Назва …………………………………………………….....5 
Назва ………………………………………………………………5 і т.д. 
ВИСНОВКИ …………………………………………………………..13 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………….15 
ДОДАТКИ (якщо вони є). …………………………………………...16 
Вступ, список літератури, висновки та додатки не мають 

порядкового номера у змісті реферату. 
в) нумерація сторінок починається з третього аркуша (на ньому 

ставиться цифра 3), проставляється посередині верхнього поля; 
г) кожний розділ пишеться з нової сторінки, в тексті обов’язково 

подаються назви розділів та підрозділів; 
д) на останньому аркуші вміщується список джерел та використаної 

літератури. Після списку літератури вміщуються додатки (якщо вони є), 
які нумеруються літерами алфавіту. Оформлюються додатки так, як 
таблиці (оформлення таблиць див. нижче). У тексті обов’язково повинно 
йти посилання на кожен додаток, наприклад, (див. дод. А), та короткий 
аналіз його змісту. 

5. Зразок оформлення списку літератури: 
а) монографії: Хорунжий Ю. Українські меценати: Доброчинність – 

наша риса. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 137 с. 
б) підручники, навчальні посібники: Горілий А.Г. Історія соціальної 

роботи в Україні: Курс лекцій. – Тернопіль, 2001. – 66 с. 
в) статті у періодичних виданнях: газета: Кравченко І. Патріот, 

інженер, меценат // Урядовий кур’єр. – 1999. – 11 грудня; журнал: 
Васильєва О. З історії милосердя // Соціальний захист. – 1994. – №4. – С. 71-
72. 

Зверніть увагу: Якщо у списку літератури ініціали автора ставляться 
після прізвища (Кравченко І.), то у тексті – перед ним (І.Кравченко 
стверджує, що…). 

6. Зразок оформлення таблиць. 
Якщо в тексті є таблиці, то вони оформлюються таким чином. 

Справа ставиться слово Таблиця 1 (якщо таблиць кілька; якщо вона 
одна, то просто слово Таблиця), потім подається назва таблиці з 
посиланням на джерело, далі наводиться сама таблиця, після неї – 
обов’язковий аналіз даних, наведених у ній.  

Наприклад, про масштаби допомог, які надавалися безробітним, дає 
уявлення нижченаведена таблиця. 
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Як бачимо з таблиці, … 
Аналогічним чином оформлюються схеми, діаграми. 
7. Реферат оцінюється від 0 до 15 балів.  
При нарахуванні балів беруться до уваги: 
а) відповідність змісту реферату зазначеній темі та плану; 
6) кількість опрацьованої літератури та якість її опрацювання; 
в) наявність аналізу літератури, співставлення різних точок зору 

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

літературна українська мова; 
е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог.  

Види допомоги Розміри допомоги в крб. 
Харчув ання  д і т ей  т а 

дорослих 
19807 

Гуртожитки та ясла 1897 
Комунальні послуги 4496 
Інші видання 12691 
Громадські роботи 43609 

Таблиця 1 
Види та розміри допомоги безробітним Миколаївщини                          

у 1924-1925 рр. [5, с. 12]  
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