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5. Основні висновки.
6. Список використаної літератури.

Реферат є самостійною навчально-дослідною роботою
студента по визначеній темі. Студент повинен вивчити основну літературу вітчизняних і закордонних авторів по темі
реферату, викласти в роботі існуючі, у тому числі альтернативні думки і спробувати висловити свою точку зору на
аналізовані проблеми. Обов'язково повинна використовуватися література останніх років видання, у тому числі
статті з наукових часописів.
Реферат можна розглядати "як маленьку курсову роботу" або як "великі тези".
Структура реферату
Реферат повинен мати титульний лист, план, основний текст, основні висновки й список використаної літератури.
Зразок титульного листа наведено нижче.
План реферату розміщують на другій сторінці тексту.
Він складається з вступу, назв основних розділів роботи
(або з розділів і підрозділів), основних висновків, списку
використаної літератури. Усі розділи плану, починаючи зі
вступу, нумеруються один за одним арабськими цифрами:
1. Вступ.
2. Перший розділ основної частини.
3. Другий розділ основної частини.
4. Третій розділ основної частини

Правила оформлення реферату наведені в "Загальних
вимогах до оформлення письмових робіт" (методичні рекомендації з філософської пропедевтики № 2).
Розділи реферату в тексті нумеруються й називаються
так само, як і в плані роботи.
Усі цитати в тексті повинні бути взяті в лапки і мати
відповідні посилання на твори, які цитуються. "Розкавичене" цитування заборонено.
Список літератури розташовується наприкінці реферату з нової сторінки. Він повинен включати тільки ті джерела, на які є посилання в тексті реферату. Усі джерела повинні мати правильний бібліографічний опис. Правила бібліографічного опису наведені в методичних рекомендаціях
із філософської пропедевтики.
Література в списку наводиться за алфавітом або за
порядком цитування.
Обсяг реферату визначається викладачем.
При виявленні текстуальних збігів у роботах різних
авторів, у тому числі попередніх років, за реферат ставиться
незадовільна оцінка (нульовий рейтинг).
У своїй роботі автор спирається на інформацію,
отриману в лекціях, на літературу, рекомендовану викладачем, а також на літературу, підібрану самостійно.
Вимоги щодо написання обов'язкових рефератів з
будь якої дисципліни викладач повинен погоджувати з
деканатом!

