
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

Складання вступного іспиту передбачає попереднє написання і подання 
реферата (наукової статті) на тему за обраним фахом аспірантури, зазвичай, 
пов'язану з профілем наукових інтересів вступника. 

На реферат складається письмова рецензія передбачуваного наукового 
керівника або іншого викладача кафедри. 

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яку виконує вступник 
при підготовці до складання вступного іспиту зі спеціальності. 

Тема реферата обирається вступником самостійно (за погодженням із 
передбачуваним науковим керівником). Зазвичай, тема реферата повинна 
відображати найважливіші педагогічно-методологічні проблеми, які пов'язані з 
обраною науковою спеціальністю або планованою темою дисертаційної роботи 
вступника. Зміст реферата повинен бути погоджений з передбачуваним 
науковим керівником. 

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової 
проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навичками 
логічного аналізу й узагальнення матеріалу, його системного викладу. 

Реферат показує здатність автора розбиратися у фахових питаннях, 
систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати 
педагогічні ідеї і положення для методологічного аналізу проблематики, у якій 
планує спеціалізуватися вступник. Думки інших авторів і цитати повинні мати 
посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення 
положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається. 

Реферат обов'язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі 
реквізити: Київський міжнародний університет, у наступному рядку – назва 
кафедри, до аспірантури якої вступає автор. Далі розміщується тема реферата, 
відомості про автора, місце й рік виконання реферата. Структурними 
елементами реферата є план, вступ, викладення змісту теми (зазвичай, 2–3 
параграфи), висновки, а також список основної, використаної при підготовці й 
написанні реферата, літератури. 

План включає всі перераховані вище структурні елементи реферата, з 
указанням сторінок, на яких вони знаходяться. Основний зміст реферата 
розподіляється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті 
реферата. 



Вступ – важливий змістовний елемент реферата. Його форма – довільна, але в 
ньому повинні обов'язково знайти відображення такі питання: обґрунтування 
вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності й важливості, визначення її 
місця в існуючій педагогічній проблематиці, оцінка рівня й характеру розробки 
теми, зміст педагогічної проблематики, яку автор убачає в цій темі, 
формулювання мети й завдань дослідження в рефераті. 

Основний зміст теми повинен бути самостійно виконаним як теоретичне й 
емпіричне дослідження відповідно до проблеми, заявленої у назві реферата, 
узагальнення існуючої літератури або методологічна розробка проблеми з 
вказівкою на її застосування у сфері наукових інтересів автора реферата. 

У висновках необхідно дати коротке резюме того, що викладено в основній 
частині реферата. Висновки мають формулюватися як розв’язок поставлених 
завдань. Автор реферата повинен також вказати на ту частину його змісту, яка є 
особистим доробком. 

Список використаної літератури повинен указувати на вивчені автором роботи, 
за якими може мати місце бесіда стосовно змісту реферата. Цей список має 
включати в себе як фундаментальні наукові праці, так і останні публікації з 
обраної теми, наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі. Використана 
література обов'язково має знайти своє відображення в рефераті (шляхом 
аналізу й прямого цитування). 

Загалом текст реферата повинен бути за обсягом 24–30 сторінок комп’ютерного 
набору через 1,5 інтервали у текстовому процесорі Microsoft Word 97-2003, при 
цьому використовуються такі параметри: гарнітура Times New Roman, кегль 14, 
інтервал – 1,5 (на сторінці – 28-30 рядків), обсяг – 28-30 сторінок. Реферат має 
бути зброшурований. На відповідну кафедру подається один примірник за 
підписом автора. Реферат повинен відповідати вимогам до наукової публікації, 
бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням необхідного наукового 
апарату текстового викладу (бібліографічний список літератури, складений 
відповідно до існуючих вимог; звірені цитати). 


