
Реферат 

Реферат призначений для ознайомлення з дисертацією. Він має бути 

стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити 

сутність дослідження. Реферат обсягом до двох сторінок українською, та 

іноземними (російською, англійською тощо) 33333мовами має містити:  

– відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, 

джерел за переліком посилань; 

– текст реферату; 

– ключові слова.  

Текст реферату має відображати зміст дисертації, в такій послідовності: 

Актуальність теми. 

Розкриття сутності та стану розв’язування наукової проблеми (задачі) та 

її актуальності й значущості для розвитку відповідної галузі науки чи 

виробництва, обґрунтування доцільності проведення дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Висвітлення зв’язку вибраного напрямку досліджень із планами 

науково-дослідних робіт кафедри, а також із галузевими та (або) державними 

планами та програмами. Обов’язково зазначають номери державної 

реєстрації науково-дослідних робіт, а також і роль автора у виконанні цих 

науково-дослідних робіт.  

Мета й завдання дослідження. 

Формулювання мети роботи і задачі, які необхідно вирішити для 

досягнення поставленої мети (не слід формулювати мету як «дослідження...», 

«вивчення...» тощо, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не 

на саму мету).  

Мета – це запланований результат дослідження. Виконуючи наукову 

роботу слід пам’ятати, що «метою будь-якої наукової праці ... є виявлення 

нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення 

відомих раніш, але недостатньо досліджених». 
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Отримати заплановані результати, поступово досягти поставленої мети 

можна шляхом її деталізації у вигляді певної програми  цілеспрямованих дій 

– задач дослідження. Задачі дослідження формулюються в двох варіантах: 

перший – у вигляді самостійно закінчених етапів дослідження; другий – як 

послідовне вирішення окремих проблем наукового дослідження у відношенні 

до загальної проблеми всієї магістерської дисертації. Формулювати й 

конкретизувати задачі слід дуже ретельно, оскільки опис їхнього вирішення 

становить зміст підрозділів кожного з розділу дисертації.  

Об’єкт дослідження. 

Визначення об’єкту та предмету дослідження як категорій наукового 

процесу. Об’єкт дослідження – це певні процес,  система, обладнання, 

пристрій,  технологія, програмний продукт, інформаційна технологія, 

інтелектуальний твір, явище тощо,  що породжує проблемну ситуацію й 

обране для дослідження.  

Предмет дослідження. 

 Предметом дослідження є певні властивості, характеристики об’єкту  на 

які безпосередньо спрямовано само дослідження, оскільки предмет 

дослідження визначає тему дисертації, яка визначається на титульному 

аркуші.  

Методи дослідження.  

Подання переліку використаних методів дослідження для досягнення 

поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту 

роботи, а коротко й змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи 

іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності 

вибору саме цих методів.  

Наукова новизна одержаних результатів.  

Подають коротку анотацію нових здобутків (рішень, висновків), 

одержаних магістрантом особисто. Необхідно показати відмінність 

отриманих результатів від відомих раніше, підкреслити ступінь новизни.  

Практичне значення одержаних результатів.  
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Подання відомостей про застосування результатів досліджень або 

рекомендації щодо їхнього впровадження (використання). Необхідно дати 

короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням 

назв організацій, у яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів 

відповідних документів. 

Апробація результатів дисертації.  

Вказується, на яких наукових конференціях, семінарах оприлюднені 

результати досліджень, що включені до дисертації. 

Публікації.  

Зазначається, у яких  статтях у наукових журналах, збірниках наукових 

праць, матеріалах і тезах конференцій, патентах опубліковані результати 

дисертації.  

Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають. 

Ключові слова, що є найістотнішими для розкриття спрямованості 

роботи, формують на основі тексту роботи й розташовують у кінці реферату. 

Перелік 5…15 ключових слів (словосполучень) друкують прописними 

літерами в називному відмінку в рядок, через коми. 

 


