Методичні рекомендації до написання реферативних робіт
Реферування (від лат. „refere” – доповідати, повідомляти; “abstractus” –
виводити висновок) – це процес переробки та письмового викладу тексту,
результатом якого є складання вторинного документу – реферату. Мета
реферату – у найбільш короткій, стислій формі передати зміст, виділити
при цьому особливо важливу або нову інформацію, що міститься у
реферуємому матеріалі.
Спочатку студент за своїм бажанням обирає одну із запропонованих тем
рефератів з курсу «Біотехнологія». Потім він вивчає наукову літературу з
даного питання, проводить пошук літературних джерел – підручників,
навчальних посібників, монографій, наукових статей у періодичних
вітчизняних та закордонних виданнях. Опрацювавши достатню кількість
літературних джерел, ознайомившись з основною інформацією за темою,
студент обов’язково складає ретельний план реферативної роботи.
Структура реферату має бути такою:
титульний аркуш
вступ
зміст або план
основна частина (розділи та підрозділи)
висновки
список використаної літератури
Титульний аркуш оформлюється згідно правил ЗВО. Номер сторінки на
титульному аркуші не ставиться.
Зміст або план містить список розділів та підрозділів (пунктів та
підпунктів) та номерів сторінок до них.
Вступ може займати обсяг від одного абзацу до сторінки. Головна мета
вступу – ввести у суть проблеми, обґрунтувати вибір теми, її актуальність
та важливість.
Основна частина – це викладення основних концепцій, положень,
аспектів теми реферату, які є у літературних джерелах. Перед написанням
основної частини необхідно чітко визначитися з назвами розділів та
підрозділів, побудувати логічний ланцюг викладення реферованого
матеріалу. Обов'язково по ходу викладання матеріалу робити посилання на
авторів та літературні джерела, які використовуються у роботі (вказуються
у квадратних дужках як номер джерела зі списку літератури).
Висновки – у стислій формі наводяться узагальнення за темою реферату,
також викладається погляд автора на проблему та шляхи її вирішення.
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При перевірці реферату оцінюється:
- знання фактичного матеріалу, засвоєння загальних понять, ідей, уявлень і
т.д.
- реалізація мети та завдань роботи
- ступінь обґрунтованості узагальнень та висновків
- використання літературних джерел
- культура письмового викладеного матеріалу
- культура оформлення роботи

