Вимоги до реферату з філософії
Реферат є письмовою філософсько-методологічною роботою, яка
виконується здобувачем перед складанням кандидатського іспиту з філософії.
Мета цієї роботи полягає в здатності здобувача до творчого наукового пошуку,
можливість застосовувати власні знання та уміння в практичній діяльності та
самостійно виконувати науково-дослідну роботу. Без позитивної оцінки
рецензента здобувач до екзамену не допускається.
Тему реферату здобувач обирає собі самостійно, узгоджуючи її з темою
майбутнього наукового дослідження, потім погоджує її з науковим керівником,
отримавши попередню консультацію з викладачем який працює зі здобувачами
наукового ступеня. Тема реферату повинна висвітлювати найважливіші
філософсько-методологічні проблеми, пов’язані зі спеціалізацією.
Реферат повинен відповідати вимогам, які ставляться до наукової роботи.
Здобувач повинен: чітко і послідовно викладати матеріал; подати точні
формулювання понять, які розглядаються у рефераті; навести переконливі
аргументи стосовно власної думки; обґрунтувати висновки; список
використаних джерел оформити відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання».
Реферат повинен мати наступну структуру: титульний аркуш; зміст,
вступ, розділи реферату, висновок, список використаної при написанні та
підготовці реферату літератури.
Титульний аркуш є першою сторінкою реферату (див. додаток):
Кожний розділ реферату починається з нової сторінки.
Зміст подається на другій сторінці після титульного аркушу. Зміст
повинен містити структурні елементи у такій послідовності: вступ; перелік назв
всіх розділів; параграфів і пунктів; висновки роботи; список використаних
літературних джерел, із зазначенням сторінок.
Вступ – найважливіший змістовний елемент реферату, де
обґрунтовується вибір теми, актуальність та важливість обраної теми;
формулюється мета філософського дослідження, а також зв’язок обраної теми з
науковою спеціальністю здобувача. Обсяг вступу не повинен перевищувати
однієї сторінки.
Основний зміст реферату повинен бути самостійно виконаним
дослідженням з проблеми, заявленої в назві реферату, в якому обов’язково
проведено узагальнення існуючої філософської літератури.
Основна частина реферату може включати такі розділі:
– короткий аналітичний огляд літератури;
– розділи і параграфи, які відображають необхідні відомості про предмет
дослідження і є достатніми для розкриття сутності даної теми;
– результати виконаної роботи.
Реферат присвячується вузькій обраній темі дослідження, тому авторові
необхідно обмежитися розглядом вибраної теми, а не всією проблемою в
цілому.

Висновки в тексті розміщуються після викладення суті реферату і
починаються з нової сторінки. У висновку повинно даватись коротке резюме того,
що викладено в основній частині реферату.
Список використаних джерел подається на окремій сторінці й повинен
вказувати на вивчені автором роботи, включати в себе фундаментальні наукові
праці та останні публікації з теми як у вітчизняній так і зарубіжній літературі.
Реферат має бути написаний у визначений термін і вчасно представлений
рецензенту. Реферат подається на кафедру або в науково-дослідний відділ для
перевірки за 10-15 днів до призначеної дати іспиту.
Вимоги до оформлення реферату
Реферати по філософії пишуться виключно українською мовою. Обсяг
реферату до 25 сторінок. Текст реферату набирається на одній стороні білого
аркуша формату А 4 (297×210 мм) шрифтом Times New Roman, кегль 14,
полуторний інтервал друку (30 рядків на сторінці, приблизно 1800 знаків).
Параметри абзацу: інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині,
абзацний відступ – 1,25 см. Параметри сторінки: поле зверху – 2 см, поле знизу
– 2 см, поле ліворуч – 2,5 см, поле праворуч – 1,5 см, орієнтація – книжна.
Після рецензії при позитивній його оцінці, здобувач (ад’юнкт) отримує
дозвіл на складання кандидатського іспиту. Якість реферату враховується при
оцінці знань на кандидатському іспиті.
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