1

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
Претендент до вступу до аспірантури, в разі відсутності наукових
публікацій чи винаходів, готує наукову роботу (реферат) відповідно до обраної
наукової спеціальності. Реферат повинен носити характер творчої самостійної
науково-дослідної роботи. Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише
описовим підходом до розкриття обраної теми, а також має відображати
авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми й власну точку
зору на можливі варіанти її вирішення.
У рефераті мають бути сформульовані та обґрунтовані наукові положення,
що будуть покладені в основу майбутньої дисертації, сукупність яких можна
кваліфікувати як елементи нової ідеї або теоретичне обґрунтування питання,
що матиме наукове чи практичне значення.
Тема реферату обирається вступником самостійно (за погодженням із
передбачуваним науковим керівником).
Реферат оцінюється провідним науковцем кафедри (за призначенням
завідувача голови приймальної комісії в аспірантуру – ректора університету) –
передбачуваним науковим керівником, спільно з екзаменаційною комісією з
обраної спеціальномті. Оцінювання реферату відбувається у вигляді висновку
щодо рекомендації (або не рекомендації) вступника до аспірантури.
Рреферат з обраної наукової спеціальності вступник повинен подати у
друкованому вигляді разом з іншими документами, передбаченими правилами
прийому до аспірантури, у зазначений правилами прийому термін.
СТРУКТУРА І ЗМІСТ РЕФЕРАТУ
Реферат для вступу до аспірантури – це наукова робота, яка містить
вичерпну систематизовану інформацію за обраною темою обсягом від 25 до 30
друкованих сторінок формату А4, і передбачає виклад матеріалу на основі
спеціально підібраних джерел та самостійно проведеного дослідження.
Реферат повиннен відповідати вимогам до наукової публікації, які
регламентуються Державним стандартом України.
Загальні вимоги:
 чіткість та логічна послідовність викладу матеріалу;
 переконливість аргументації;
 стислість і точність формулювань, які виключають можливість
неоднозначного тлумачення;
 обґрунтованість висновків та пропозицій щодо проведення досліджень у
майбутній кандидатській дисертації.
У рефераті повинні бути відображеними:
 актуальність тематики дослідження, місце досліджуваної проблеми у
сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі, відповідність теми
сучасному стану науки й техніки;
 обґрунтування обраного напряму досліджень, методів розв’язування
задачі та їх порівняльна оцінка у вітчизняній і зарубіжній науці;
 аналіз та узагальнення існуючих результатів;
 розробка загальної методики проведення досліджень;
 елементи новизни та практична цінність передбачуваної роботи.
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 Структура наукової доповіді (реферату):
 титульний аркуш;
 зміст;
 перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за
необхідності);
 вступ;
 основна частина;
 висновки;
 список використаних джерел;
 додатки (за необхідності).
ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ
Реферат повиннен бути надрукованим за допомогою комп’ютера на одній
стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Текст реферату має
бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали;
верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см.
Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи
і дорівнювати п’яти знакам. Не допускається розміщувати назву розділу,
підрозділу, а також пункту й підпункту у нижній частині сторінки, якщо після
неї розміщено тільки один рядок тексту.
Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти
та підпункти. Розділи та підрозділи роботи повинні мати заголовки. Новий
розділ та кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.
Назви установ, організацій, фірм, програмних засобів, прізвища та інші
власні назви у тексті роботи наводять мовою оригіналу. Допускається
транслітерувати власні назви й наводити назви організацій у перекладі на мову
роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

