
Изисквания за изготвяне на реферат 

 

Какво представлява рефератът? 

Рефератът е една от основните форми на писмени задания, изпълнявани от студентите, и е сред 

кратките форми академични текстове. Рефератът представлява стегнато представяне на 

съдържанието на научни текстове (монографии, студии, статии, отделни глави или раздели от 

книги). Може да включва обобщаване на най-същественото от текста, информация за автора, за 

изводите, концепциите, методологията и прочее на реферираните текстове. Освен уменията да 

възпроизвежда текст, писането на реферати предполага, а също така и развива умения за 

аналитично и синтетично мислене, умения за обобщаване, както и за създаване на добре 

структуриран текст.  

 

Какво съдържа рефератът? 

В структурата на реферата може да са включени следните елементи
1
: 

а/ Биографични данни за автора или авторския колектив, фокусирани най-вече върху научните 

постижения, значението на автора за развитието на научната област, в която работи, неговият 

академичен и практически опит. Няма нужда да се навлиза в прекомерни детайли. 

Същевременно тази информация не винаги е налична в реферирания текст и може да наложи 

търсене на информация от сайтове на изследователски и образователни институции, научни 

списания, от справочници, енциклопедии и други. 

б/ Библиографско описание на реферирания текст: ако е книга – кога е издадена, издателство, 

поредност на изданието, обем, оформяне; ако е статия научно списание – наименованието и 

кратка характеристика на списанието, година на издаване и брой; ако е статия или студия в 

сборник – наименованието на сборника, името на редактора, характеристика на сборника, 

издателство и година на издаване, обем. 

в/ Открояване на приноси и стойностни моменти в реферирания текст – акцентира се върху 

нови или неотбелязани до момента приноси към идеи, разбирания и становища, направени от 

автора на реферирания текст. 

Структура на съдържанието на реферата 

 Заглавна страница – съдържа името на университета, факултета, катедрата, темата на 

реферата, имената и факултетния номер на студента, имената на проверяващия.  

 Използвани съкращения (ако има)  

 Съдържание – включва увода, всички глави и подглави от изложението, заключението, 

библиографията и заглавията на приложенията. 

 Увод – съдържа формулировка на целта и задачите на реферата  

 Изложение – самите глави 

 Заключение – синтезира изводите, направени в разработката 

 Библиография (използвана литература) –пълен списък на използваните източници в азбучен 

ред, първо тези на кирилица, след тях – тези на латиница 

 Приложения (ако има)  
                                                             
1 Бакалова, М., Вълчев, Б., Ралчев, П., 2008. Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане, стр. 

67-68. http://e-dir.unwe.acad.bg/pomagalo/  

http://e-dir.unwe.acad.bg/pomagalo/


Оформление на реферата 

Рефератът за подготвя в Word, като се спазват следните технически изисквания: 

 Обем: минимален – 5 страници, максимален – 12 страници.  

 Форматиране на текста: Page Format A4 (210 mm × 297 mm) Top: 2.5 cm, Bottom: 2.5 cm, 

Left: 2.0 cm, Right: 2.0 cm, Theme Font Times New Roman Font size 12, Line spacing 1.5 lines  

 Всеки абзац започва с First line 1.25 cm 

 Основен текст: Regular; Alignment: Justify  

 Номерация на страниците: Започва от увода, с арабски цифри.  

 Таблици, фигури, формули: Таблиците с номерация и заглавия над тях, а фигурите – с 

номерация и заглавия под тях. Задължително се посочва източникът им. Всички използвани 

таблици и фигури трябва да са цитирани в текста.  

 

Представяне на реферата 

 Само на определената за студента дата!  

(При сериозна причина тя да бъде променена, само с предварително одобрение от 

преподавателя, в противен случай студентът губи правото на защита, съответно на точки от 

реферат). 

Графикът за представяне на рефератите ще намерите в настоящия блог, в подменюто на 

съответната дисциплина 

 С мултимедийна презентация (Powerpoint) в рамките на 15 мин. 

За максимален резултат, се запознайте и придържайте към правилата за добра презентация: 

Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане (Мария Бакалова, Бойко 

Вълчев, Пламен Ралчев), стр. 69-74:  

http://e-dir.unwe.acad.bg/pomagalo/index.php?page=74 

 

Предаване на реферата 

 Предава се в Word и в Powerpoint и единствено в електронен вид! (с флашка се сваля на 

компютъра преди представянето или се изпраща на mmoraliyska@unwe.bg предходния ден). 

 Предава се след отстраняване на правописните, лингвистични и пунктуационни грешки.  

 

Оценяване на реферата 

Представянето на студента се оценява на базата на следните критерии: 

 Дали е постигнал поставената му цел (да се придържа към темата и да изпълни изисканото от 

преподавателя); 

 Дали е изпълнил задачата в определените граници (дата, в определения обем, времетраене и 

формат на презентация, технически оформен в Word и PowerPoint съгласно изискванията); 

 Дали и проявил креативност и изразил собствено мнение (носи бонус точки).  

http://e-dir.unwe.acad.bg/pomagalo/index.php?page=74
mailto:mmoraliyska@unwe.bg

