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1. Загальні положення 
 
Реферат має бути самостійною, цілісною, завершеною роботою, що відбиває наукові 

інтереси вступника до аспірантури, де автору необхідно показати вміння послідовно, логічно 
викладати зміст поставленої проблеми.  

2. Структура реферату 
Структура реферату: вступ, основна частина, висновки. 
1. Дослідницька пропозиція подається до приймальної комісії у 

роздрукованому вигляді, з підписом автора та передбачуваного наукового 
керівника. Обсяг основного тексту - до 25 сторінок (без врахування титульної 
сторінки, анотації, списку посилань та можливих додатків). 

2. Пропозиція готується українською мовою, шрифт Times New Roman 
14, через 1,5 інтервали. 

3. Структура дослідницької пропозиції: 
титульна сторінка (зразок додається); 
анотація та ключові слова (до однієї 
сторінки); 
зміст; 
розділи пропозиції (кількість - на розсуд автора), в яких обов’язково 

необхідно відобразити такі питання: 
актуальність досліджень за темою; 

стан розроблення наукової проблеми (питання) в Україні та 
світі; 
об’єкт і предмет дослідження; 
мета досліджень, дослідницькі завдання та методичні підходи для їх 

вирішення; 
очікувані результати, їхня новизна, наукове і практичне значення; 

наукові розробки та досвід автора (бакалаврські, магістерські роботи, 
публікації, стажування, робота на посаді в наукових установах та ін.), які 
пов’язані з темою дослідження; 

короткий робочий план виконання досліджень (за роками); 
список посилань; 
додатки (при потребі). 
4. Дослідницька пропозиція підписується вступником  

 на останній сторінці тексту (з прізвищем та ініціалами 
після підпису).



 
 

3. Вимоги до оформлення реферату 
Реферат має бути правильно оформлений (повинен містити точність цитування, 

адекватність переказу точки зору того чи іншого автора, його поглядів, ідей, висунених 
проблем і положень, достовірність посилань). До його оформлення пред’являються наступні 
вимоги: 

а) реферат має бути надрукований з дотриманням стилістичних і граматичних норм. 
Текст роботи друкується аркушах формату A4 (210х297 мм) з абзацним відступом у 1,25 см. 
Відступи від краю аркушу (межі тексту): ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм, верхнє 
– 20 мм. Шрифт тексту – Times New Roman 14 кегль, інтервал – 1,5. Обсяг реферату – 20-25 
сторінок; 

б) Сторінки нумеруються арабськими цифрами. Нумерація сторінок повинна бути 
наскрізною. На титульному листі  нумерація не ставиться. Ілюстрації, таблиці, розташовані 
на окремих аркушах, включаються до загальної нумерації сторінок;  

в) на другій сторінці наводиться план, який включає такі реквізити: угорі посередині 
сторінки друкується слово “Зміст”, нижче – “Вступ” (без позначення номера), потім 
позначені номерами розділи (питання), яких має бути не більше трьох. Наступний розділ 
“Висновки” також не зазначається власним номером. На останньому місці плану (теж без 
номера) стоїть “Список використаних джерел”. Сам список додається в кінці реферату з 
нової сторінки;  

г) після сторінки з планом наводиться текст реферату з послідовним повторенням назв 
розділів. Заголовки структурних частин друкують великими літерами симетрично до тексту 
без розділових знаків наприкінці, без підкреслень. Якщо заголовок складається з двох і 
більше речень, їх розділяють крапкою. Кожну структурну частину роботи (розділ) треба 
починати з нової сторінки. Наприкінці кожного розділу повинні бути зроблені стислі 
відповідні висновки щодо розглянутого питання. Завершують цю наукову роботу загальні 
власні висновки автора, яких він дійшов у процесі роботи над темою; 

д) список літератури, яка вивчається і цитується, складається або відповідно до 
порядку її використання, або в алфавітному порядку;  

е) на останній сторінці після списку літератури автор ставить дату і свій підпис;  
з) посилання на авторів літератури, що цитується, указуються в тексті у квадратних 

дужках, наприклад [1, с. 3], де перша цифра означає порядковий номер джерела зі списку, 
друга – сторінку;  

ж) тема реферату погоджується з майбутнім науковим керівником; реферат подається 
у пластиковій папці-швидкозшивачу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Зразок оформлення титульної сторінки реферату   

 
 
 

5.  
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