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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

 Реферат надається до Приймальної комісії  ОНМедУ вступником разом з 

необхідним переліком документів особисто, у визначені Правилами прийому 

терміни. Тематика і правила оформлення рефератів визначено Програмою 

вступного випробування. 

 

Кількість 

балів 

Вимоги до рівня реферату 

 

 

 

200 

Викладений матеріал відповідає темі реферату; реферат 

оформлений відповідно вимог, грамотно, із застосуванням 

необхідного стилю викладу; реферат містить відомості про наукову 

новизну та практичну значимість досліджень; план реферату 

системно розкриває обрану тему; глибина розкриття теми, ступінь 

вирішення поставлених завдань, завершеність дослідження 

відповідає сучасному рівню; особистий внесок оцінюється із 

наявності власних аналітичних висновків; відповіді обґрунтовані; в 

рефераті використано рекомендовану літературу, а також наявна 

достатня кількість сучасних нормативних і наукових джерел. 

 

 

 

150 

Викладений матеріал відповідає темі реферату; реферат 

оформлений відповідно до вимог, грамотно; реферат містить 

відомості про наукову новизну та практичну цінність досліджень; 

план реферату розкриває обрану тему; глибина розкриття теми, 

ступінь вирішення поставлених завдань, завершеність дослідження 

відповідає сучасному рівню; особистий внесок оцінюється із 

наявності власних аналітичних висновків; відповіді обґрунтовані; в 

рефераті використано рекомендовану літературу. 

 

 

 

 

100 

Викладений матеріал відповідає темі реферату; реферат 

оформлений відповідно до вимог, але допущені неточні вирази, 

відсутній стиль викладання; в рефераті не достатньо обґрунтовано 

відомості про наукову новизну та практичну цінність досліджень; 

план реферату узагальнює обрану тему; глибина розкриття теми, 

ступінь вирішення поставлений завдань, завершеність дослідження 

наведені не логічно або підлягають критиці; особистий внесок 

оцінити складно; висновки не узагальнюють весь наведений 

матеріал; в рефераті використано рекомендовану літературу. 

 

 

 

0 

Викладений матеріал не відповідає темі реферату; реферат 

оформлений у супереч вимог, безграмотно; реферат не містить 

відомості про наукову новизну та практичну цінність досліджень; 

план реферату не розкриває обрану тему; тему не розкрито; реферат 

не виконаний автором особисто і не містить власних аналітичних 

висновків; висновки не обґрунтовані; в рефераті не містяться 

переліку літературних джерел. 
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ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕМ РЕФЕРАТІВ 

ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ 

1. Раціональне вигодовування дітей першого року життя. Сучасні вітчизняні 

та міжнародні рекомендації 

2. Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ та 

шляхи їх впровадження у практику 

3. Гостра та хронічна білково-енергетична недостатність. Сучасні підходи до 

діагностики та лікування 

4. Захворювання, що перебігають із синдромом мальабсорбції. 

Диферпенційний діагноз та підходи до корекції 

5. Анемії у дітей та підлітків 

6. Терапія пневмоній різної етіології у дітей та підлітків з огляду на 

міжнародні рекомендації 

7. Бронхо-обструктивний синдром у дітей та підлітків: диференційна 

діагностика та сучасні підходи до терапії 

8. Хвороба Кавасакі у дітей 

9. Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей: Римські критерії та 

Римські класифікації 

10. Кислотозалежні захворювання у дітей та підлітків: сучасний погляд на 

проблему 

11. СОVID -19 у дітей: ризики інфекційні та неінфекційні 

12. Мультисистемний запальний синдром, асоційований із СОVID -19 (MIS-

C) 

13. Заході інфекційного контролю у практиці лікаря-педіатра для запобігання 

розповсюдженню інфекційних захворювань 

14. Інфекції сечовидіальної системи: особливості етіології та перебігу у дітей 

різної статі та різного віку 

15. Рідкісні типи та форми цукрового діабету у дітей 

16. Лихоманка невідомого генезу у дітей. Алгоритм диференційної 

діагностики та тактика ведення хворих 

17. Гострий обструктивний ларингіт. Надання допомоги з огляду на сучасні 

рекомендації 

18. Кропив'янка та анафілаксія у дітей. Стандарти діагностики та ведення 

пацієнтів. 

19. Менінгококова інфекція у дітей. Сучасні можливості лікування та 

профілактики 

20. Захворювання, що супроводжуються суглобовим синдромом у дітей. 

Диференційна діагностика та тактика лікаря первинної ланки 

21. Первинні імунодефіцити: діагностика та тактика ведення на первинній 

ланці 

22. Імунопрофілактика грипу та пневмококової інфекції: сучасні можливості 

та ефективність 

23. Сучасні можливості трансплантації кісткового мозку у світі та в Україні 

24. Патологія росту у дітей та підлітків 
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25. Затримка внутрішньоутробного росту та розвитку. Причини, наслідки, 

можливості лікування та профілактики 

26. Нутритивно-асоційовані захворювання в дитячому віці 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ (РЕФЕРАТУ) 

 

 У рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання з переліку тем, 

наведених в даній програмі. 

 Обов'язковими структурними елементами реферату є: 

• Титульний аркуш; 

• Зміст; 

• Перелік умовних позначень (за необхідністю); 

• Вступ; 

• Основна частина; 

• Висновки; 

• Додатки (за необхідністю); 

• Список використаних джерел. 

Титульний аркуш реферату має містити прізвище, ім'я, по батькові 

автора; назву реферату; найменування спеціальності (наукової спеціальності); 

місто рік (Див. зразок). 

Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають 

заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, 

списку використаних джерел. 

У вступі мають бути обов'язково відображені: актуальність теми, ступінь 

розробленості проблеми, мета, поставлені завдання та невирішені проблемні 

питання. 

Основна частина реферату має містити виклад самостійно виконаного 

аналітичного, експериментального чи клінічного дослідження обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

У основній частині подають розділи: 

- огляд наукової літератури за темою і вибір напряму дослідження; 

- для експериментальних чи клінічних робіт виклад методів або методик 

дослідження; 

- опис проведених теоретичних, або результати експериментальних чи 

клінічних досліджень; 

- аналіз і узагальнення результатів дослідження. 

Кожний розділ починають з нової сторінки. 

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і 

повністю її розкривати. 

Висновки мають відповідати визначеним автором завданням дослідження. 

Для дотримання бажаного стилю висновків корисно застосовувати в 

пунктах висновків такі слова та вислови, як проаналізовано …, встановлено …, 

виявлено …, що дало змогу …, доведено …, показано …, досліджено …, 
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розроблено …, отримано …, запропоновано …, розроблено …, рекомендовано 

…, вважається а доцільне … тощо.  

Ознайомлення з текстом висновків має дати можливість сформувати 

уявлення про ступінь реалізації автором роботи поставленої мети і завдань. 

Додатки. У разі потреби до додатків доцільно включати допоміжний 

матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи. 

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з 

А, за винятком літер Г, Є, І., Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують літеру, 

що позначає його послідовність. 

Якщо у роботі один додаток, то він позначається «Додаток А». 

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням у правому 

верхньому куті сторінки слова «Додаток» і його позначення. 

Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: 

у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування) або в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

Кількість позицій у сприску має становити не менше 25 джерел. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів 

з бібліографічної та видавничої справи: ДСТУ ГОСТ 205 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання». – К.: Держспоживстандарт України, 2015. 

По кожному джерелу слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, 

повну назву книги, статті, журналу, місто, видання, назву видавництва, рік 

видання, номер сторінок у книзі, журналі. При посиланні на збірники праць – 

дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу 

організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття. 

Зарубіжна джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком 

російських), записують в кінці списку в алфавітному порядку. 

У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках 

проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання (наприклад 

[10, с.25]). 

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати 24-

30 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 

14 кеглем через 1,5 інтервал. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 

1,0 см. 

Реферат необхідно подавати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі. 

На останній сторінці наукової доповіді (реферату) вступник 

обов'язково проставляє дату і ставить свій підпис. 
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ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША РЕФЕРАТУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

 

 

Реферат 

 

на тему: «НАЗВА РЕФЕРАТУ» 

 

до участі в конкурсному відборі на навчання  

для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі 

 

зі спеціальності 228 «Педіатрія» 

 

галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 

 

 

 

 

 

 

Виконав: ______________________ 
                                                                                                               (власне ім'я, прізвище) 

 

Перевірив: _____________________ 
                                                                                                        (підписи) 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
                                                                                                        (власне ім'я, прізвище членів комісії) 
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