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Метадычныя рэкамендацыі па выкананні КСР 

 
Віды пісьмовых работ і рэкамендацыі па іх напісанні 

 
Рэферат – самастойная праца над тэмай, пры напісанні якой 

выкарыстоўваецца некалькі навуковых артыкулаў і манаграфій. 
Рэкамендацыі па напісанні рэфератаў: 
1. Выбірайце цікавую для сябе тэму.  
2. Уважліва азнаёмцеся з асноўнай і дадатковай бібліяграфіяй па тэме. 

Памятайце, што жанр рэферата прадугледжвае не перапісванне чужых 
публікацый, а самастойны пераказ асноўнага зместа навуковай літаратуры.  

3. Прадумайце змест і структуру працы (уводзіны, асноўная частка, 
заключэнне).  

– Ва ўводзінах ставіцца праблема, акрэсліваюцца задачы рэферата.  
– Асноўная частка змяшчае матэрыял па тэме, сістэматызаваны і 

размешчаны ў лагічнай паслядоўнасці. 
– У заключэнні робяцца высновы, зробленыя пасля вывучэння 

сабранага матэрыяла.  
Дапускаецца не выдзяляць гэтыя часткі асобнымі загалоўкамі ў 

тэксце. 
4. Рэферат трэба пісаць лаканічна, навукова-літаратурнай мовай. Не 

выкарыстоўвайце тэрміны, значэнне якіх Вам не зразумела. 
5. Рабіце ў тэксце спасылкі на выкарыстаныя публікацыі.  
6. Аб’ём – 10 старонак (14 шрыфт Times New Roman, 1–1,5 

міжрадковы інтэрвал). 
 
Эсэ – гэта самастойнае сачыненне-разважанне над навуковай 

праблемай пры выкарыстанні ідэй, канцэпцый, вобразаў з іншых абласцей 
навукі, літаратуры, уласнага вопыту і г.д. Гэта творчы від самастойнай 
вучэбнай дзейнасці студэнтаў. 

Рэкамендацыі па напісанні эсэ: 
1. Вызначце тэму эсэ і не адхіляйцеся ад яе.  
2. Прадумайце змест і структуру працы (уводзіны, асноўная частка, 

заключэнне). Вызначце тэзісы, якія будуць раскрывацца ў эсэ.  
3. Коратка фармулюйце тэзісы ў пачатку эсэ, у асноўнай частцы іх 

разгортвайце, у заключэнні – рабіце высновы, якія суадносяцца з 
агучанымі тэзісамі. 

4. Аргументуйце свае думкі. Менш апісання і больш аналізу 
праблемы. 

5. Рабіце ў тэксце спасылкі на выкарыстаныя публікацыі.  
6. Аб’ём – 5 старонак (14 шрыфт Times New Roman, 1–1,5 міжрадковы 

інтэрвал). 



 
Патрабаванні па афармленні пісьмовай работы 

 
1. Работа павінна быць аформленая ў адпаведнасці з метадычным 

дапаможнікам “Курсовая и дипломная работы, магистерская диссертация. 
Правила подготовки, оформления и защиты. Мн. 2009”. 

Дапускаецца афармленне бібліяграфічных спісаў не ў адпаведнасці з 
правіламі ВАК, а па спрошчанай схеме: 

а) Прозвішча аўтара Ініцыялы. Назва манаграфіі. Месца выдання. Выдавецтва. 
Год выдання.  

б) Прозвішча аўтара Ініцыялы. Назва артыкула // Назва часопіса (зборніка). Месца 
выдання. Год выдання. Нумар выпуску (тома). Нумары старонак.  

 
2. Абавязковымі структурнымі часткамі з’яўляюцца: 
– тытульны ліст з указаннем прозвішча, імя і імя па бацьку студэнта, 

нумароў курса, групы, года выканання работы, а таксама віда работы 
(рэферат, анатацыя і г.д.) і яе тэмы; 

– наяўнасць у пачатку работы яе плана (пры напісанні рэферата); 
– наяўнасць у канцы работы спіса выкарыстанай літаратуры. 

Публікацыі прыводзяцца ў алфавітным парадку – па першай літары 
прозвішча аўтара. 

– наяўнасць спасылак па выкарыстаную літаратуру. Спысылкі 
ставяцца альбо ўнізе старонкі, альбо ў тэксце. 

 


