17.ПРАВИЛА НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ
Анотація - це один з видів скороченої форми представлення наукового
тексту. Її призначення - привернути увагу читача, пробудити читацький
інтерес сполученням суті дослідження за допомогою мінімальної
кількості мовних засобів.
Існують наступні вимоги до структури та змісту анотації:
Інформативність
і
змістовність.
Анотація
повинна
в
узагальненому вигляді представляти зміст статті. У тексті анотації не
варто використовувати загальні фрази, а також вказувати несуттєві
деталі й загальновідомі положення. Передісторія (історія питання) може
бути наведена тільки в тому випадку, якщо вона прямо пов'язана з
розкриттям мети дослідження.
Оригінальність. Слід уникати прямих повторів будь-яких
фрагментів роботи. Назва статті не повинна дублюватися в тексті
анотації.
Чіткість, логічність і зв'язність викладу.
Компактність. Обсяг анотацій до статей, що подаються в журнал,
повинен становити від 100 до 250 слів.
В анотації повинні бути представлені наступні аспекти змісту
статті:
предмет, тема, мета роботи (вказуються в тому випадку, якщо вони
не ясні з заголовка статті);
метод або методологія (їх доцільно описувати в тому випадку,
якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки
зору даної роботи);
результати роботи (перевага віддається новим результатам і
даними довгострокового значення, важливих відкриттів, висновків, які
спростовують існуючі теорії, а також даними, які, на думку автора,
мають практичне значення);
висновки (вони можуть супроводжуватися рекомендаціями,
оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті).
Не рекомендується:
-включати в анотацію таблиці, малюнки, схеми, діаграми і формули;
-наводити посилання на номери публікацій з пристатейного списку
літератури;
-використовувати скорочення та умовні позначення, крім
загальновживаних. Якщо скорочення все ж вводяться, то при
першому вживанні необхідно дати їх розшифровку.
При написанні анотації необхідно пам'ятати, що для читачів,
фахівців у даній галузі знань або тих, хто цікавиться даною тематикою,
вона буде надалі служити коротким рефератом, що дозволяє визначити
необхідність звернення до повного тексту статті. За анотацією буде

оцінюватися глибина проведеного дослідження, його новизна та
актуальність.
Анотація на прикладі науково-практичної статті
«МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВТРАТ
ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ»
Компонент
Анотації

Актуальність

Постановка
проблеми

Опис

Приклад

З самого початку необхідно
показати
важливість
дослідницької проблеми чи
запропонованого проекту, які
вивчались. У читача відразу
повинно скластися уявлення,
чому обговорювана проблема
потребує вивчення.

Для
побудови
систем
менеджменту інформаційної
безпеки, комплексних систем
захисту інформації та інших
систем безпеки необхідно
проводити аналіз та оцінку
ризиків.

Після розкриття актуальності
необхідно висвітлити існуючу
проблему, на вирішення якої і
буде спрямований дослідницький проект (стаття).
При читанні даного розділу
анотації у читача повинно
скластися враження, що без
вашого проекту «подальше
життя просто неможливе».

Існуючі засоби оцінки в
переважній
більшості
базуються на статистичних
підходах. У багатьох країнах,
як на рівні підприємств так і на
державному рівні подібна
статистика не ведеться. Це
обмежує
можливості
існуючих засобів, наприклад,
щодо використання різних типів
вхідних даних для оцінювання.
Відомий інструментарій не дає
можливості застосування
для аналізу та оцінки ризиків
широкого спектру початкових
параметрів.

Шляхи
вирішення
проблеми

Результати
та
висновок

У даному розділі анотації
необхідно
перерахувати
конкретні кроки, спрямовані на
вирішення
існуючої
проблеми.
У
якісних
дослідженнях (в яких немає
опису експерименту і аналізу
його результатів) це може
бути
перерахування
досліджуваних теоретичних
питань.
У
кількісних
дослідженнях (якщо в роботах
є
статистичні
дані
експерименту) в цьому розділі
анотації
перераховуються
методики
проведення
експериментальної
роботи,
досліджувані змінні.

Розроблено два методи аналізу
та оцінки ризиків, які на основі
використання
моделі
інтегрованого представлення
параметрів ризику, дозволяють
проводити
оцінку
у
детермінованих та нечітких
умовах,
з
використанням
десятьох
параметрів,
які
можуть бути представлені, як у
числовій так і лінгвістичній
формі.

У
даному
розділі
представляються кількісні або
якісні
результати
дослідження.
Рекомендується
використовувати
загальні
слова
типу
«довели
ефективність»,
«виявилася
неефективною», не згадуючи
конкретні цифри, які можуть
бути невірно інтерпретовані.
На
закінчення
необхідно
позначити
сферу
впровадження
результатів
дослідження,
наскільки
проведена робота розширила
існуючі
уявлення
про
досліджувані питання.

Методи дають можливість
створювати більш гнучкі засоби
оцінювання,
а
також
розраховувати ризики, як на
основі статистичних даних,
так і на експертних оцінках,
зроблених
у
нечіткому,
слабоформалізованому
середовищі, з урахуванням періоду
часу, галузі промисловості,
економічної та управлінської
специфіки підприємства та ін.
Використання методів дозволяє
відображати результати, як в
кількісній,так і в якісній формі.

Часто наукові

статті не містять опис

експериментальних

досліджень і при написанні анотації можна обмежитися лише першими
трьома компонентами: актуальністю, постановкою проблеми та шляхами її
вирішення
Анотація з УДК, ПІБ авторів та переліком ключових слів
надається українською, російською та англійською мовами (шрифт
Garamond, кегль 11, вирівнювання по ширині) (див. правила
оформлення статей, структура статті). Вкінці анотації обов’язково
наводяться ключові слова (5-8).
У тексті анотації на англійській мові слід застосовувати
термінологію, характерну для іноземних спеціальних текстів відповідної
предметної області, уникати вживання термінів, які є прямою калькою
російськомовних-україномовних термінів. Необхідно дотримуватися
єдності термінології в межах анотації.
Примітка: Необхідно мати на увазі, що анотації (реферати,
авторські резюме) англійською мовою в україно-, російськомовному
виданні є для іноземних учених і фахівців основним і, як правило,
єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладених у ній
результатах досліджень. Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють
публікацію, визначають свій інтерес до роботи українського вченого,
можуть використовувати її в своїй публікації і зробити на неї посилання,
відкрити дискусію з автором, зробити запит на повний текст та ін.
Анотація на україномовну, російськомовну статтю за обсягом може
бути більшою за анотацію українською або російською мовою, оскільки
за нею йде повний текст на цій же мові. Але навіть у вимогах
зарубіжних видавництв до статей англійською мовою вказується на
обсяг анотації в розмірі 100-250 слів. Тому одним з перевірених
варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що
включає введення, цілі і завдання, методи, результати та висновки.
Такий спосіб складання анотацій набув поширення і у зарубіжних
журналах.

