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І. Загальні положення
1.1.

Мета

написання

реферату

(контрольної

роботи):

розширення,

поглиблення наукових знань отриманих на лекціях та в процесі самостійної
роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння матеріалу, прищеплення
умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.
ІІ. Обсяг реферату (контрольної роботи)
Зміст реферату (контрольної роботи) повинен відповідатиме, зазначеній у
заголовку.
2.1.Обсяг реферату (контрольної роботи)може становити до 25 аркушів
формату А4 друкованого тексту.
Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10
мм, нижнє – 20 мм.
Шрифт - Times New Roman;
розмір шрифту (кегель) – 14;
інтервал між строками - 1,5.
Якщо реферат (контрольна робота) виконано у рукописному вигляді, тобто
у шкільному зошиті, обсяг реферату (контрольної роботи) повинен становити до
35 аркушів зошиту.
Титульний лист реферату (контрольної роботи)

оформлюється згідно

зразка, який викладено у додатку 1 до цих вимог, та обов’язково підписується
студентом, який виконав реферат (контрольну роботу) й викладачем, у разі якщо
студент захистив реферат (контрольну роботу) з відміткою оцінювання роботи. У
зошиті – титульний лист – перша сторінка зошита.
Кількість опрацьованої літератури – не менш ніж 5 джерела (крім
підручників). У залежності від теми реферату список літератури може складати
від 5 до 25 джерел.
2.2. Зміст реферату (контрольної роботи) складається зі вступу, 2-3 розділів
(можливі підрозділи), висновків та списку використаної літератури.
подається короткий огляд–аналіз опрацьованої літератури з посиланнями на
неї.

2.2.1.ВСТУП
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.
2.2.2. ВИСНОВКИ за рефератом (контрольної роботи).
Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь висвітленності в
літературі основних аспектів теми.
У кінці кожного розділу повинні бути короткі висновки. Загальні висновки
до реферату (контрольної роботи) повинні відповідати темі та завданням,
вказаним у вступі.
ІІІ. Оформлення реферату(контрольної роботи) та списку
використаної літератури
3.1. Список літератури повинен бути побудований за наступною схемою:
підручники (за абеткою), монографічна література (за абеткою), періодика (за
абеткою), довідникова література (за абеткою). Нумерація джерел та літератури
наскрізна.
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].
3.2. Оформлення реферату (контрольної роботи):
а) 1-й аркуш - титульний (не нумерується);
б) 2-й аркуш - зміст реферату (контрольної роботи) у із зазначенням
сторінки, з якої розділ (підрозділ) починається (аркуш зі змістом також не
нумерується), наприклад:
ЗМІСТ
ВСТУП...................................................................3
Розділ 1. Назва .......................................................5
Розділ 2. Назва .....................................................10
Розділ 3 і т.д………………………………………..12
ВИСНОВКИ..........................................................20
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......21
Додатки (якщо вони є) .......................................22
Вступ, список літератури, висновки та додатки не мають порядкового
номера у змісті реферату (контрольної роботи).

Нумерація сторінок починається з третього аркуша (на ньому ставиться
цифра 3), проставляється зверху у правому полі;
Кожний розділ пишеться з нової сторінки, з абзацу, в тексті обов’язково
подаються назви розділів та підрозділів;
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.
3.3. Зразок оформлення списку літератури:
Посилання на літературні джерела оформляються згідно з чинними
вимогами ДСТУ 8302:2015.
Зразки

опису

самостійних

видань

(монографій,

підручників,

навчальних посібників і т. д.)
1 автор
5. Куркевич А. К. Пренатальна ехокардіографія в діагностиці критичних
вроджених вад серця / за ред. І. М. Ємця. Київ, 2015. 180 с.
Мюллер М. Якщо ви пережили психотравмуючу подію / пер. з англ. Д.
Бусько. Львів : Свічадо, 2015. 120 с.
2 автори
11. Кухта С. Й., Турчин Ю. В. Львівський професор стоматології К. П.
Каліга (1785 – 1845). Львів : Галицька видавнича спілка, 2009. 80 с.
Сиволоб А. В., Афанасьєва К. С. Молекулярна організація хромосом :
навч. посіб. Київ : ВПЦ “Київський ун-т”, 2014. 287 с.
3 автори
9. Шматенко О. П., Гончеренко Н. В., Гончаренко І. Ф. Психологія і
деонтологія у фармації : навч. посіб. / за ред. О. П. Шматенка. Київ, 2015. 132 с.

4 автори
19. Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій / М.
А. Андрейчин, О. Д. Крушельницький, В. С. Копча, І. В. Огороднічук. Тернопіль :
Укрмедкнига, 2015. 320 с.
Більше 4-х авторів
6. Грип, гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення : навч. посіб. /
В. Л. Савицький, В. І. Трихліб, Г. В. Осьодло [та ін.]. Київ, 2016. 206 с.
Зразок опису авторефератів
3. Щукін С. П. Хірургічне лікування хворих з тромботичними
ускладненнями при тяжких формах варикозної хвороби : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 “Хірургія” / Нац. ін-т
хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України. Київ, 2017. 22 с.
Зразки опису частини видання (статті зі збірника, журналу, розділу з книги):
1 автор
5. Юзвенко Т. Ю. Зміни функціонального стану щитоподібної залози у
хворих на цукровий діабет 2 типу з надмірною масою тіла // Ендокринна
патологія у віковому аспекті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м.
Харків, 26-27 листоп. 2015 р.). Харків, 2015. С. 106–107.
2 автори
3. Гордієнко В. В., Косуба Р. Б. Вікові особливості екологічно
обумовленого накопичення важких металів в органах інтактних лабораторних
щурів // Клінічна та експериментальна патологія. 2016. Т. 15, № 3. С. 26–29.
3 автори
24. Бандрівський Ю. Л., Виноградова О. М., Бандрівська О. О.
Комбінована індексна оцінка гігієни порожнини рота у хворих на генералізований
пародонтит із різною груповою належністю крові // Клінічна та експериментальна
патологія. 2016. Т. 15, № 3. С. 12–15.

4 автори
15. Гістологічне дослідження впливу збору антидіабетичного на тканини
підшлункової залози щурів із цукровим діабетом, індукованим введенням
дексаметазону / А. О. Савич, С. М. Марчишин, Н. М. Островський, Ю. Б.
Лар’яновська // Фармацевтичний журнал. 2016. № 5. С. 92–100.
Більше 4-х авторів
25.

Використання

вобензиму

в

комплексному

лікуванні

хворих

працездатного віку на цукровий діабет із гемофтальмом / С. О. Сокур, В. В.
Жмурик, І. В. Семенюк [та ін.] // Ендокринна патологія у віковому аспекті :
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 26–27 листоп. 2015 р.).
Харків, 2015. С. 90.
Зразок опису електронного ресурсу:
11. Боброва В. І. Морфо-функціональні особливості формування атрофії
слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному
гастродуоденіті // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии
електрон.

версія

журн.

2013.

Т.

3,

№

3.

С.

40–45.

URL

:

http://ijpog.org/downloads/6/6.pdf (дата звернення: 15.04.2017).
Зверніть увагу: Якщо у списку літератури ініціали автора ставляться після
прізвища (Кравченко І.), то у тексті – перед ним (І. Кравченко стверджує, що...).
3.4. 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.
Якщо таблиця не вміщується на один аркуш, а має продовження , то на
наступному аркуші у правому верхньому куті пишіться: Продовження табл.1., а
потім продовжується сама таблиця.
Наприклад посилання у тексті реферату на таблицю:
Про обсяги допомоги, яка надавалася безробітним, дає уявлення нижче
наведена таблиця 3.1.

Таблиця 3.1.
Обсяги допомоги, яка надавалася безробітним [6,с.74]
Ррік

Обсяг допомоги, тис. грн.

Кількість осіб,чол.

2015

1578,9

5756

2016

1689,7

5569

3.4. Зразок оформлення малюнків.
Якщо у тексті є малюнки,то вони оформлюються таким чином. У тексті
наводиться

посилання на малюнок, далі по тексту

наводиться малюнок та

подається з посиланням на джерело. Знизу малюнка ставиться слово мал.1.1 та
його назва, де перша цифра – номер розділу, друга цифра номер малюнку (якщо
малюнків кілька та у кількох розділах); якщо він один, то просто слово малюнок),
після малюнку – обов’язковий аналіз даних, наведених у ньому.
Наприклад у тексті: Структура фінансової системи України наведено на
малюнку 2.1[6, с.124].

Мал. 2.1. Структура фінансової системи України
Можливо оформлення малюнків в іншому форматі. Наприклад:

Будь-яка ціна нижче рівноважною спричиняє за собою виникнення браку
продукту (рис.2.1.3).
Р
Р - ціна
Q – кількість товару

0

Q

Рис. 2.1.3. Взаємодія попиту і пропозиції [6,с.12]

IV. Оцінювання реферату (контрольної роботи) та його захист
.

В балах

За національною шкалою

90-100

Відмінно

82-89

Оцінка

Оцінка за шкалою ЕСТS

А

Відмінно

B

Дуже боре

С

Добре

D

Задовільно

E

Достатньо

Добре
75-81

67-74
60-66

Задовільно

35-59

FX

Незадовільно

F

Незадовільно

Незадовільно
0-34
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