
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності   

2. Понятійний апарат, зміст та класифікація наук   

3. Організація наукової діяльності в Україні   

4. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення   

5. Науково-дослідницька діяльність студентів   

6. Вибір теми та реалізація наукового дослідження   

7. Ефективність наукових досліджень   

8. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень   

9. Методи та техніка наукових досліджень   

10. Методи емпіричного дослідження   

11. Методи досліджень на емпіричному та теоретичному рівнях   

12. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень  

13. Спостереження як метод наукового дослідження. 

14. Опитування як метод наукового дослідження. 

15. Тестування як метод наукового дослідження. 

16. Методи математичної статистики у наукових дослідженнях проблем фізичного 

виховання та спорту. 

17. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі   

18. Техніка роботи зі спеціальною літературою   

19. Загальні положення щодо виконання курсових та випускних робіт 

20. Курсова і дипломна роботи , особливості виконання 

21. Етапи роботи над дослідженням та оформленням курсової та дипломної робіт   

22. Захист дипломної роботи   

23. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження   

24. Наукова публікація: поняття, функції, основні види   

25. Наукова монографія, наукова стаття, теза доповіді   

26. Реферат, доповідь, виступ, книги   

27. Науковий апарат наукового дослідження. 

28. Структура описової частини результатів наукового дослідження. 

29. Правила оформлення списку використаних джерел. 

30. Методика підготовки та оформлення публікацій до видання   

31. Форми звітності при науковому дослідженні  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо підготовки рефератів 

 

Обов’язковим компонентом занять з навчальної дисципліни ”Основи наукових 

досліджень” є підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем курсу. 

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а являє 

собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі 

знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науково-проблемний реферат) або 

виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-інформаційний 

реферат). Реферат має бути виконано самостійно.  

Мета написання реферату полягає у набутті студентом знань з туризму, вміння та 

навичок працювати з науковою літературою і нормативно-правовими актами, самостійно 

аналізувати та узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та 

пропозиції. За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми 

навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати результати 

своєї праці.  

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи:  
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1) вибір теми;  

2) підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів;  

3) складання плану реферату;  

4) викладення змісту теми;  

5) оформлення реферату;  

6) усний виклад реферату.  

1. Вибір теми. Студент самостійно обирає тему реферату з запропонованого 

переліку. Допускається закріплення декількох студентів за однією і тією ж темою 

реферату. В такому разі на заняттях один з них доповідає, а інші виступають з 

доповненнями чи уточненнями. Студент може в обсязі навчальної програми дисципліни 

сам запропонувати тему реферату, узгодив її з викладачем. При виборі теми студенту слід 

керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та 

інше.  

2. Підбір і вивчення спеціальної літератури. Роботу над рефератом потрібно 

починати з вивчення стосовно обраної теми відповідного розділу підручника, навчального 

посібника, конспекту лекції. Після того як загальне уявлення про обрану тему склалося, 

студенту слід приділити серйозну увагу підбору і вивченню літератури, орієнтовний 

список якої наведено після кожної теми. Однак запропонований перелік джерел не 

повинен зв'язувати ініціативу студента. Він може та мусить використовувати інші роботи, 

самостійно підібрані внаслідок вивчення бібліографії за обраною проблематикою. 

Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь призму тих 

основних проблем, що їх вирішував автор. Без усвідомлення проблеми неможливо 

виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від аргументів і практично неможливо 

перебороти формальне ставлення до змісту досліджуваної праці.  

3. Складання плану реферату. Після ознайомлення з літературою студент складає 

план реферату, в якому конкретизує питання обраної теми та який включає в себе: - вступ; 

- основну частину (виклад змісту теми); - висновки; - список використаної літератури. 

Вступ є обов'язковою частиною реферату, в якому стисло обґрунтовується актуальність, 

наукова і практична значимість обраної теми, вказується на її місце у структурі курсу 

теорії держави і права, формулюються цілі дослідження. Основна частина реферату 

складається з розділів та підрозділів, в яких мають бути послідовно розглянуті всі питання 

теми. При цьому слід мати на увазі, що кількість розділів та підрозділів не 

регламентується, але недоцільно їх робити невеликими за обсягом. Якщо матеріал важко 

розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, розділ 

можна не розбивати на підрозділи. При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно 

знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу 

повторювати назву розділу. Заключна частина реферату має містити висновки, в яких 

формулюються результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції 

чи рекомендації з досліджуваної проблематики. Вступ і висновки реферату разом не 

повинні перевищувати одну чверть його обсягу.  

4. Викладання змісту теми. Після підбору і вивчення літератури, визначення 

плану реферату слід приступити до узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. 

Виклад матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним. Викладати матеріал у 

рефераті рекомендується у безособовій формі висловлювання (наприклад, «вважаємо», 

«думаємо», «рахуємо» та інше). Необхідно вживати терміни, властиві даній науці, 

уникати незрозумілих понять та складних граматичних оборотів. Допускається змінювати 

терміни, окремі слова і словосполучення прийнятими текстовими скороченнями, значення 

яких зрозуміле з контексту реферату.  

При використанні цитат з літературних та наукових джерел слід пам'ятати, що вони 

необхідні для підтвердження думки автора реферату, або ж для висловлювання своєї 

думки на противагу іншій. Занадто зловживати ними не слід. Студенту доцільно звернути 

увагу на такі характерні недоліки, які трапляються при написанні реферату і які можуть 



привести до незадовільної оцінки: - механічне, дослівне переписування використаної 

літератури; - поверховий, не аргументований виклад основних теоретичних положень; - 

невідповідність між змістом роботи та її планом; - абстрактний виклад теми, відсутність 

посилань - недбалість і неграмотність викладу. Отже, основними вимогами до написання 

реферату є вміння виділяти головні теоретичні питання і роз'яснювати їх на конкретному 

матеріалі, логічно та послідовно розкривати зміст теми, використовуючи при цьому 

сучасну юридичну літературу.  

5. Оформлення реферату. Студент повинен пам'ятати, що через оформлення 

реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. 

Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової праці 

та дотримуватись стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів. Починається 

робота з титульного листа, який оформлюється згідно зі зразком. Після титульного листа, 

на другій сторінці реферату подається план роботи. Кожна структурна частина роботи 

повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану реферату.  

Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без 

крапок в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, тоді 

їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається. Відстань між 

заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше ніж три інтервали, 

якщо реферат виконаний рукописним або машинописним способом, та не менше ніж два 

інтервали, якщо робота виконана за допомогою комп'ютера. Розділи слід нумерувати 

арабськими цифрами без крапок в кінці.  

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу. Номер 

підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених 

крапкою (наприклад — 1.1, 1.2). Усі сторінки, починаючи з третьої, послідовно 

нумеруються з проставленням арабських цифр за загальним правилом у верхньому 

правому куті, без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є 

титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при 

нумерації наступних сторінок.  

Реферат пишеться чітким, розбірливим почерком, або друкується на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) через півтора міжстрокових 

інтервали (для комп'ютера), з обов'язковим додержанням при цьому такої ширини полів: 

зверху і знизу — 20 мм, зліва — 25-30 мм, справа — 10 мм. Ha одній сторінці повинно 

бути не більше 32-40 рядків. Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 12 

друкованих сторінок тексту через 1,5 інтервали. Робота повинна бути зброшурована і 

підшита. На останній сторінці ставиться число, місяць та рік виконання роботи, а також 

підпис виконавця.  

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання 

реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при написанні 

реферату або на які зроблено посилання у самій роботі. Список літератури в загальний 

обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.  

До спеціальної літератури відносяться монографії, підручники, навчальні 

посібники, наукові статті та ін. Дані джерела розмішуються в алфавітному порядку назв 

або прізвищ перших авторів. Необхідно записувати джерела у відповідності до вимог 

бібліографічного опису літератури. 

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, 

які студент використовує при написанні реферату. Рекомендується наступний варіант 

оформлення посилань. Нумерація усіх посилань з визначенням номера джерела даного 

посилання у списку використаної літератури. У такому разі посилання оформлюється у 

квадратних дужках з вказуванням сторінки. 

6. Усний виклад реферату. Після написання реферату студент повинен його зміст 

доповісти на занятті. Студент протягом п'яти хвилин має викласти основні положення 

розділів та підрозділів реферату, розкрити сутність роботи, зробити висновки. Після 



виступу, при необхідності, відповісти на запитання викладача та інших учасників занятя. 

За результатами обговорення написаного і докладеного реферату студенту виставляється 

відповідна кількість балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки з 

навчальної дисципліни. 

 


