ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ З ФАХОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ
Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яка повинна
відображати найважливіші наукові проблеми відповідно до теми майбутньої
дисертаційної роботи вступника. Складання вступного випробування зі
спеціальності передбачає попереднє написання та подання реферату за
обраною темою, пов'язаною із профілем наукових інтересів вступника. Тема
реферату обирається вступником за погодженням із передбачуваним
науковим керівником.
Вступники подають реферат на відповідну кафедру до подачі
документів для вступу до аспірантури. Реферат або друковані роботи
вступника до аспірантури рецензує, як правило, майбутній науковий
керівник або інший викладач кафедри. Кожну рецензію після перегляду
додатково підписує завідувач кафедри, до якої буде прикріплений аспірант.
Оцінюється реферат за наступною системою: «відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно». У разі отримання оцінки «незадовільно»
вступник не допускається до вступних випробувань.
ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ
Тема реферату вступника до аспірантури має бути актуальною у
творчому і практичному відношеннях та пов'язана з майбутньою
дисертаційною роботою. У дослідженні необхідно визначити суть проблеми,
окреслити шляхи її вирішення відповідно до сформульованих теоретичних і
методичних завдань. Назва роботи має відповідати її змісту.
Технічні вимоги. Реферат повинен відповідати вимогам до наукової
публікації, бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням
необхідного наукового апарату текстового викладу (правильно складений
бібліографічний список літератури відповідно до встановлених вимог, звірені
цитати). Рекомендований обсяг реферату: 20 – 30 сторінок формату А4,
шрифт Times New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і
нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.
Реферат обов'язково повинен мати титульну сторінку, структурними
елементами є: план (зміст), вступ, основна частина (як правило, 2-3 розділи),
висновок, додатки (за необхідності), а також список основної, використаної
при підготовці й написанні реферату, літератури. План включає всі
структурні елементи реферату з вказаними сторінками, на яких вони
знаходяться.Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:
найменування вищого навчального закладу, кафедри, де виконана робота;
назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора та його статус; науковий
ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові передбачуваного наукового
керівника; місто та рік.
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