
ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ 

РЕФЕРАТУ З ФІЛОСОФІЇ 

 

1. Загальні положення 

Написання реферату з філософії є однією з форм індивідуальної роботи 

студентів. Реферат має бути самостійною, завершеною роботою, що відображає 

наукові інтереси здобувача, його знання, навички, уміння й виступає формою 

залучення автора до специфіки теоретичної праці. Компілятивність реферату не 

знімає з нього необхідності бути цілісною, завершеною за певною структурою 

працею, де автору необхідно показати вміння послідовно, логічно викладати зміст 

поставленої проблеми. 

У рефераті автор зобов’язаний продемонструвати власну філософську 

культуру, знання як класичної, так і сучасної літератури з досліджуваного 

питання. При виборі теми реферату доцільно враховувати такі моменти: 

- по-перше, рівень особистої підготовленості, коло інтересів, схильність до 

дослідження саме філософії; 

- по друге, важливість теми, її актуальність і рівень складності; 

Щоб написання реферату було цікавим і захопливим, треба спробувати 

самостійно сформулювати проблему свого дослідження. При визначенні теми 

потрібно враховувати також наявність інформації з цієї проблеми. Для цього, по- 

перше, треба проконсультуватися з викладачем; по-друге, можна звернутися до 

бібліотечних каталогів (систематичного та алфавітного) та електронними 

каталогами, а також пошуковими системами Інтернету. Проте не варто 

намагатися просто «скачати» готовий реферат, який вдалося відшукати в 

численних колекціях віртуальної мережі. Крім самообману така «робота» не 

принесе ніякої користі для розвитку Вашої особистості. Реферат буде перевірено 

на плагіат (авторського тексту повинно бути не менше 60 %). 
 

2. Структура реферату 

Структура реферату з філософії традиційна: вступ, основна частина (2-3 

питання), висновки. 

У вступі з’ясовуються актуальність проблеми, її значущість, стан 

розробленості, необхідність проведення дослідження, формулюються конкретні 

завдання й мета реферату. За обсягом вступ має орієнтовно 1 сторінку. 

В основній частині розкривається сама тема дослідження. Текст повинен 

точно відповідати плану. При цьому автору необхідно не тільки висвітлити 

основні проблеми обраної теми і можливе їх вирішення, а й показати різні 

підходи й методи розв’язання поставлених питань. 

У висновках підбиваються підсумки роботи, подається узагальнення 

важливих положень, резюмується, наскільки вдалося виконати задумане, 

вирішити заявлене у вступі. Завершує реферат список використаної літератури. 

3. Вимоги до оформлення реферату 

Реферат має бути правильно оформлений: 

а) перша сторінка (без номера) відводиться для титульного аркуша (зразок 

подається в додатку); 

б) на другій сторінці наводиться план, який включає такі реквізити: угорі 

посередині сторінки друкується слово «ЗМІСТ», нижче – «Вступ» (без 



позначення номера), потім позначені номерами розділи, яких має бути не більше 

чотирьох. 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; 

в) після сторінки з планом наводиться текст реферату з послідовним 

повторенням назв розділів. Наприкінці кожного розділу повинні бути зроблені 

відповідні висновки щодо розглянутого питання. Завершують роботу загальні 

власні висновки автора, яких він дійшов у процесі роботи над темою; 

г) список літератури, яка цитується, складається або відповідно до порядку 

її використання, або в алфавітному порядку. Наприклад: Василенко М. Розвиток 

філософської думки в Україні. – К. : Вища шк., 2018. – 430 с. 

Якщо використана стаття збірника, енциклопедії тощо, послідовність запису 

наступна: Кістяківський Б. Вибране. – К. : Абріс, 2016. – 512 с. 

Стаття періодичного видання наводиться так: Лактионов С. Н. Истина – 

проблема историческая? // Вопросы философии. – 2009. – № 6. – С. 25–32. 

При використанні відомостей з Інтернету обов’язково потрібно посилатися 

на відповідний електронний ресурс. 

д) 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) набір тексту здійснюється 14 шрифтом Times New Roman; міжрядковий 

інтервал – 1,5; відступ в абзацах – 1,25 см; береги таких розмірів: лівий – 25 мм, 

правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм; нумерація сторінок зверху 

посередині; обсяг реферату – 10-12 сторінок. 

з) реферат має бути ретельно вичитаний. 
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