
REFERAADI VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED

● Referaat esitatakse A4 formaadis vertikaalse asetusega (portrait), pehmes köites

(kiletaskutesse lehti ei panda).

● Tekst trükitakse arvutil lehe ühele küljele trükikirjaga: Times New Roman,

tähesuurusega 12 kirjapunkti, reavahega 1,5 ja lõiguvahega 6 kirjapunkti. Tekst kujundatakse

nii, et servad jäävad sirged (rööpjoondus).

● Referaadis taandridu ei kasutata.

● Lehe servadest jäetakse: 2,5 cm ülalt, alt ja paremalt ning 3 cm lehe vasakust servast.

● Kõik referaadi iseseisvad osad (sisukord, sissejuhatus, töö põhiosa peatükid,

kokkuvõte, kasutatud allikate loetelu ja lisad) algavad uuelt lehelt.

● Alapeatükk eraldi lehelt ei alga. Alapeatüki pealkirja ette ja järele jäetakse üks tühi

rida. Kui alapeatükk juhtub algama uuelt lehelt, siis pealkirja ette tühja rida ei jäeta. Kui

alapeatüki pealkirjaga samale leheküljele mahub ainult üks rida järgnevat teksti, alustatakse

uuelt lehelt.

● Pealkirjad kirjutatakse suurtähtedega, alapealkirjad esisuurtähtedega, pealkirja lõppu

punkti ei panda.

● Pealkirjades sõnu ei poolitata ja lühendeid ei kasutata. Pealkiri paigutatakse lehe

vasakusse serva. Sisu ja pealkirja vahele jäetakse 2 tühja rida.

● Kõik leheküljed tiitellehest kuni lisadeni nummerdatakse. Numeratsioon paigutatakse

lehekülje alla keskele. Tiitellehele leheküljenumbrit ei märgita.

● Lisad nummerdatakse eraldi araabia numbritega ja pealkirjastatakse (Lisa 1. Orav).

● Kahe sõna vahel käib üks tühik. Kirjavahemärkide ette tühikut ei käi, järel käib.

Sulgude ja jutumärkide puhul on tühikud väljaspool. Sidekriips seotakse ilma tühikuta

sõnaga, mille juurde ta kuulub; mõttekriipsu ümber on tühikud.

● Lühisõnalised arvud kirjutatakse sõnadega (üks-üheksa, kümme, sada, tuhat),

ülejäänud numbritega.



● Töö peatükid nummerdatakse araabia numbritega. Kasutatakse liitnumeratsiooni (N:

2.1 teise peatüki esimene alapeatükk). Sissejuhatusele, kokkuvõttele ja kasutatud allikate

numbreid ei panda ja need vormistatakse kui esimese astme pealkirjad, suurte tähtedega

(Times New Roman, 16 pt, paks). Esimese astme pealkirja laadiks Heading 1 (suured tähed,

Times New Roman, 16 pt, paks). Teise astme pealkirja laadiks Heading 2 (Times New

Roman, 14 pt, paks).

Näide:

1. PRUUNKARU ÜLDISELOOMUSTUS

1.1 Toitumine



Referaadi ülesehitus

Referaadil on kindlad alajaotused:

● tiitelleht (vt lisa 1),

● sisukord (vt lisa 2),

● sissejuhatus,

● töö põhiosa (tekst, pildid, graafikud, joonised),

● kokkuvõte,

● kasutatud allikate loetelu,

● lisad (kui on).

Tiitelleht

Tiitellehel on:

● õppeasutuse nimi (suurus 14 pt, joondatud keskele),

● õpilase ees- ja perekonnanimi (suurus 14 pt, joondatud keskele),

● klass (suurus 14 pt, joondatud keskele),

● töö pealkiri (suured tähed, paks, sõnu ei poolitata ega lühendata, suurus 16 pt, joondatud

keskele),

● töö liik (suurus 14 pt, joondatud keskele),

● töö juhendaja nimi (suurus 14 pt, joondatud paremale),

● töö valmimise koht (linn) ja aasta (suurus 14 pt, koma vahele ei panda, joondatud keskele).

Vaata „Lisa 1. Tiitellehe näidis“



Sisukord

Sisukorda vormistatakse põhiosa valmimise järel. Sisukorras näidatakse kõigi töö alajaotuste

täielikud pealkirjad, alajaotuste järjenumbrite ning leheküljenumbritega. Sisukorras antakse

ainult alajaotuse alguse leheküljenumber. Sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse

loetelu ja lisad ei kuulu peatükkidena nummerdamisele. Kõik antud töö lisad tuuakse

sisukorras koos pealkirjaga.

Vaata „ Lisa 2. Sisukorra näidis“

Sissejuhatus

Sissejuhatuses põhjendatakse teema valikut ning antakse ülevaade töö eesmärgist.

Sissejuhatusse jooniseid ja tabeleid ei panda.

Töö põhiosa

Referaadi sisu ja alajaotused sõltuvad teemast ning põhiosa peatükid peavad olema

sisulis-loogiliselt üksteisega seotud ning moodustama teemale vastava terviku. Tööle võib

lisada ka illustreerivat materjali (soovitavalt kasutada autoriga allikat). Referaadi koostamisel

peab õpilane kasutama mitut erinevat allikat. Õpikut, Miksikest ja Wikipediat võib ühe

allikana mitmest kasutada 1.-6. klassi õpilane. Ilma autorita kirjalikud allikad ei ole

teaduslikud ja neid referaadis üldjuhul ei kasutata. Töö põhiosa on vastavuses sissejuhatuses

püstitatud eesmärkidega.



Tabelid ja joonised töö põhiosas

Kõik töö põhiosas esinevad tabelid ja joonised nummerdatakse araabia numbritega kogu töö

ulatuses ja pealkirjastatakse. Tabeli number ja pealkiri kirjutatakse enne tabelit. Joonise

number ja pealkiri kirjutatakse pärast joonist. Jooniste alla kuuluvad kõik diagrammid,

graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid või fotod. Kui tabel või joonis ei ole

referaadi koostaja poolt tehtud, siis tuleb kindlasti kasutada viidet tabeli/joonise pealkirja

lõpus ja kasutatud kirjanduse loetelus. Kui enda tehtud tabeli või joonise koostamiseks on

kasutatud teiste andmeid, siis viidatakse sellele referaadi sisus. Teksti põhiosas olevad tabelid

ja joonised peavad olema vastavuses referaadi sisuga ja neile on teksti sees viidatud.

Näide: Mägra iseloomulikuks tunnuseks on kolm laia valget vööti, mis jooksevad nina juurest

kõrvade taha (vt Joonis 7).

Suuremad ja tööga otseselt mitteseotud tabelid (rohkem kui pool A4 leheküljest) paigutatakse

töö lisadesse ja neile viidatakse samuti töö sisus. Referaadis ei tohi olla jooniseid ja tabeleid,

millele ei ole töö sisus (teksti sees) viidatud.

Näide:

Tabel 1. Õpilaste koosseis 2009/2010. õppeaasta lõpus (Pikhof, 2010)

Kooliaste Klassikomplekte Õpilaste arv Poisse Tüdrukuid

I kooliaste 6 165 78 87

II kooliaste 7 206 102 104

III kooliaste 9 268 119 149



Näide:

Joonis 1. Mäger (Savisaar, 2012)

Kokkuvõte

Kokkuvõttes antakse ülevaade, mida õpilane referaati tehes õppis ja teada sai. Kokkuvõttes

võib avaldada oma arvamust. Kokkuvõttes ei viidata kirjandusallikatele. Referaadi

sissejuhatus ja kokkuvõte moodustavad ühtse terviku, nii et ainult neid lugedes saaks

kõrvalseisja ülevaate referaadi sisust. Kokkuvõttesse jooniseid ja tabeleid ei panda.

Kasutatud allikad

Kasutatud allikate peatükis on iga referaadis kasutatud allika kohta kirje. Mida rohkem

erinevaid materjale töö käigus on läbi töötatud, seda suuremat väärtuse referaat omandab.

Loetelus toodud allikaid ei nummerdata. Kõik allikad reastatakse üldises tähestikulises

järjekorras. Autoriga allikad perekonnanimede järgi ja teised allikad pealkirjade järgi. Sama

autori tööd esitatakse nende ilmumisaastate järjekorras. Kui autorit ei ole võimalik välja tuua

(entsüklopeedial), lähtutakse teose pealkirjast.

Vaata „Lisa 4. Kasutatud allikate näide“



Viitamine

Kõikidele nendele seisukohtadele, mis ei pärine töö autorilt lisatakse allikasse koht, kust need

on võetud. Refereering annab teise autori mõtet edasi vabas vormis, oma sõnadega, kuid

autori mõtet moonutamata. Refereeringu puhul on vajalik viitamine allikale või autorile. Kui

refereering koosneb ühest lausest, siis paikneb viide enne lauset lõpetavat punkti, kui aga

tervest lõigust, siis pärast punkti. Viide kirjutatakse sulgudesse viidatava teksti järele.

Tsitaat on sõnasõnaline väljavõte mingist tekstist ja peab vastama originaalile sõnastuse,

ortograafia, kirjavahemärkide ja eristuskirjade (sõrendused) osas. Tsitaat esitatakse

jutumärkides. Viide märgitakse kohe pärast tsitaati lõpetavaid jutumärke, sõltumata sellest,

kas see asub lause lõpus või keskel.

Lisad

Vajadusel lisatakse lisad eraldi referaadi lõppu (pärast kasutatud allikaid) kõik vähemtähtsad

pildid, tabelid ja fotod, millele on referaadi tekstis viidatud. Kõik lisad tuleb pealkirjastada ja

nummerdatakse araabia numbritega vastavalt neile tekstis viitamise järjekorrale. Pealkirja

kohale lehekülje paremasse ülanurka kirjutatakse lisa number ja pealkiri (N: Lisa1. Orav).

Lisad ja nende pealkirjad tuuakse ära töö sisukorras.  Vaata „Lisa 3“.



Lisa 1. Tiitellehe näidis

Abja Gümnaasium

Mart Maasikas

5. klass

PRUUNKARU

Referaat

Juhendaja: õpetaja Tõnu  Kobras

Abja-Paluoja 2022
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Lisa 3. Orav

Orav (Kilomets, 2010)



Lisa 4. Kasutatud allikate loetelu näide
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