
 Рекомендації здобувачам до написання реферату з курсу 

«Філософія науки». 

 

Реферат - це завершена теоретична робота у межах програми курсу, яка 

виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних у процесі лекційних, 

семінарських занять, самостійної роботи.  

Написання реферату вимагає від здобувача вміння творчо працювати з 

літературними джерелами - виділяти і грамотно узагальнювати актуальний для 

теми матеріал. Робота над рефератом передбачає наступні етапи: 

1) підготовчий (знайомство з літературою, вибір теми); 

2) дослідницький (вивчення та аналіз певного мінімуму публікацій з обраної 

теми, визначення мети та завдань, складання плану реферату); 

3) логіко-синтетичний (систематизація матеріалу, виклад, редагування, 

остаточне оформлення реферату); 

4) оцінювальний (рецензування реферату викладачем, ознайомлення 

здобувача з рецензією, бесіда з реферату на іспиті). 

План реферату включає: вступ, основну частину, висновок, список 

використаної літератури. 

У Вступі коротко характеризуються актуальність обраної теми,  необхідність її 

вивчення саме за умов сьогодення, ставиться мета даного реферату, яка 

поділяється на завдання, виокремлюються об’єкт, предмет дослідження, 

вказуються задіяні в роботі методи. В основній частині формулюються 2 або 3  

питання, які мають розкрити зміст проблеми, історію її становлення, 

категоріальний простір, її сучасний стан. Здобувач має надати розгорнутий 

дискурс проблеми. Кожне питання закінчується чітко сформульованими 

висновками. 

У Висновках необхідно підбити підсумки, узагальнити отримані результати 

і сформулювати основні висновки з проведеного дослідження. Важливо, щоб ці 

висновки містили власні думки у тому, чим збагатило автора проведене 

дослідження. Обсяг реферату – до 25 аркушів А4. 

Список джерел повинен включати роботи останніх років видання, у тому 

числі новітні, опубліковані протягом останніх 5 років. Не слід включати роботи, 

що втратили актуальність, використовувати застарілу літературу.  

Здобувач повинен з перших кроків орієнтуватися на максимальну наукову 

сумлінність. У світлі цього дуже важливо дотримуватись культури дослідження, 

правил наукової роботи з джерелами, надавати їхній повний бібліографічний 

опис, включаючи видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок або 

вказівку на використані сторінки. Обов’язково слід дотримуватись правил 

академічної доброчесності. 

Вимоги до оформлення: формат А4, гарнітура Times New Roman (Cyr.), кегль – 

14 pt, інтервал -  полуторний. Розміри берегів: верхнього, нижнього, лівого – 20 



мм, правого – не менше ніж 10 мм. Вирівнювання – за шириною (ДСТУ 3008-

95). 

Кожен реферат рецензується і попередньо оцінюється рецензентом  за 

загальноприйнятою шкалою оцінок (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 

При цьому диференційована оцінка дається у самому відгуку.  

Автор реферату має право до екзамену ознайомитися з рецензією. Якщо 

рецензент оцінює реферат на "незадовільно", то здобувач має право захищати 

позитивну оцінку перед екзаменаційною комісією, або подає на рецензію новий 

текст реферату. При виставленні загальної оцінки з підсумкового іспиту 

враховуються оцінка реферату. Якісна підготовка реферату позитивно 

позначається на  підсумковій успішності за курсом „Філософія науки”. 

 

 


