Вимоги до написання рефератів в системі занять з
цивільного захисту у Навчально-методичному центрі ЦЗ
та БЖД Волинської області
Реферат (від лат. refero – доповідаю,
повідомляю) – короткий виклад у письмовому
вигляді або у формі публічного виступу змісту
книги, наукової праці, результатів вивчення наукової
проблеми; доповідь на певну тему, що включає огляд
відповідних літературних та інших джерел.
Основна мета реферату – передача цілісної
інформації, одержаної з різних джерел. На основі
кількох текстів потрібно створити один відповідно до теми реферату.
Продумайте тему і мету своєї роботи, в загальних рисах визначте її зміст,
накидайте попередній план.
Складіть список літератури, яку варто прочитати; читаючи її, відзначайте і
виписуйте все те, що повинно бути включено в роботу.
Розробіть докладний план реферату і біля всіх пунктів і підпунктів вкажіть, з
якої книги або статті слід взяти необхідний матеріал.
У вступі до роботи розкрийте значення теми, визначте мету реферату.
Послідовно розгорніть всі передбачені планом питання, обґрунтовуючи,
роз’яснюючи основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і
фактами.
Пишіть (друкуйте) грамотно, чітко, не допускайте повторів, коротко
формулюйте висновки.
В кінці роботи зробіть узагальнюючий висновок.
Самокритично прочитайте свою роботу, встановіть і виправте всі помічені
недоліки.
Підготовка і захист реферату є одним із завершальних етапів навчального
процесу.
Він має показати:
 вміння слухача використовувати для розв’язання певної проблеми набуті
в процесі навчання теоретичні знання;
 узагальнювати фактичний, зокрема, статистичний матеріал;
 застосовувати сучасну методику дослідження; робити висновки та
вносити пропозиції, що мають не лише теоретичне, але й практичне
значення;
 критично аналізувати літературні джерела, виявляючи їх позитивні та
негативні сторони.
Теми, як правило, повинні бути пов’язані з профілем практичної
роботи слухача за тими функціональними обов’язками, які вони виконують
або будуть виконувати. Вони мають бути присвячені розв’язанню

конкретного завдання з питань цивільного захисту на об’єктовому, місцевому
та регіональному рівні.
Теоретичні положення, що розглядаються у рефераті, необхідно
підкріплювати конкретними прикладами й фактами. Щоб факти служили
доказами, вони мають бути ретельно відібрані як типові для сучасних умов і
глибоко проаналізовані.
Обсяг реферату, як правило, має становити 15-20 сторінок тексту в
комп’ютерному наборі.
Робота подається на паперовому носії (аркуші А-4, міжрядковий
інтервал – 1,5, розмір шрифту – 14) та в електронному вигляді.













є.

Параметри:
шрифт «Times New Roman»;
розмір шрифту – 14;
інтервал між рядками - 1,5;
поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє 20 мм;
абзац – 12,5 мм;
нумерація сторінок (вгорі сторінки, праворуч).
За своєю структурою робота має складатися з таких елементів:
титульний аркуш;
зміст (план);
вступ;
основна частина, яка в свою чергу складається з двох-трьох розділів;
висновки;
список використаних джерел;
додатки (схеми, таблиці, графіки, практичні документи та ін.), якщо вони
Перший
титульний.

аркуш

роботи

–

На ньому послідовно вказується назва
центру, курсів, реферат і тема реферату,
прізвище, ім’я, по батькові слухача курсів,
посада і місце роботи, прізвище, ім’я, по
батькові керівника, рік написання роботи.

Наступний аркуш – зміст (план)
реферату.

Починаючи з третьої сторінки, викладається зміст реферату.
Зміст
І. Вступ.
ІІ. Основна частина.
2.1.
2.2.
2.3
ІІІ. Висновки
ІV. Список використаних
джерел.
V. Додатки (за необхідності).
У вступі необхідно визначити актуальність теми, її практичне значення
для удосконалення організації цивільного захисту Волинської області,
конкретних його адміністративно-територіальних одиниць, підприємств,
установ та організацій, з яких навчаються слухачі.
Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів. У них
важливо розкрити теоретичні положення теми та на їх основі – практику
роботи органів і підрозділів цивільного захисту, інших формувань цивільного
захисту та вирішення конкретних завдань.
У висновках описуються найбільш важливі результати, якісні та
кількісні показники, одержані автором у роботі, їхнє значення в системі
цивільного захисту. Бажано сформулювати рекомендації щодо практичного
використання запропонованого матеріалу.
Список використаних джерел. Назви використаних джерел
розташовують у списку за алфавітом авторів. Бібліографічний опис джерел
складають відповідно до чинних стандартів бібліотечної і видавничої справи.
Можна вказати додатково Інтернет-посилання, якими користувався автор
роботи.
Додатки. До додатків доцільно включати допоміжний матеріал
(таблиці, схеми, діаграми, графіки, програмне забезпечення, ілюстрації
допоміжного характеру, розрахунки економічного ефекту тощо).
Готуючи реферат, слухач повинен виявити уміння обробляти
рекомендовану
робочою
навчальною
програмою
літературу
та

використовувати визначені терміни у сфері цивільного захисту, складати
план реферату та розкривати його з використанням аналітичного, фактичного
та цифрового матеріалу тощо. Від того, наскільки слухачеві вдалося розкрити
зміст теми, забезпечити високий аналітичний та методичний рівень роботи,
вміло використати фактичний і цифровий матеріали, обґрунтувати зроблені
висновки і захистити їх, оцінюється реферат, відповідно до визначених
критеріїв. Зауважимо, що описана форма контролю знань, умінь та навичок
слухачів є пріоритетною у використанні під час здійснення підсумкового
контролю.
Захист рефератів проводиться на підсумковому занятті. Заняття
проводиться у формі «Круглого столу».
Слухачі:
презентують відпрацьований реферат (тема, навчальна мета, питання,
актуальність та новизна обраної теми. Її практична спрямованість) протягом
5-6 хвилин;
відповідають на питання.
Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів).
Критерії оцінювання реферату: новизна змісту; обґрунтованість
вибору джерел; ступінь розкриття сутності питання; дотримання вимог до
оформлення.
Результати захисту рефератів оцінюються за двобальною шкалою
«зараховано», «не зараховано»:
«зараховано» − якщо слухач виконав вимоги до написання й захисту
реферату: визначена проблема й обґрунтована її актуальність, тема та
питання розкриті по суті, зроблений аналіз різних точок зору на проблему й
логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, витриманий
обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані правильні
відповіді на додаткові питання;
«не зараховано» − якщо слухач допустив фактичні помилки в змісті
реферату, тему реферату не розкрив, виявив істотне нерозуміння проблеми.
Також слід зазначити, що реферат повинен пройти попереднє
рецензування викладачами Курсів, у результаті чого можуть виникнути
зауваження щодо відповідності теми внутрішньому наповненню роботи,
повноти розкриття теми роботи, актуальності роботи тощо.
Враховуючи вищезазначене, окрім оформлення на папері,
необхідно також реферат мати в електронному вигляді
(Flash пристрій або CD-диск).
Завідувач кабінету навчального
(інформаційних технологій)
Л.В.Вовдюк

