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Тема: Анотація. Відгук, рецензія 

Мета: ознайомити  здобувачів освіти з текстовим редакторои Word та 

його призначення; сприяти формуванню та розвитку інтелектуальних та 

творчих здібностей учнів; навичкам відпрацювання роботи з 

прикладними програмами, творчому перенесенню набутих знань у 

нестандартній ситуації. 

Матеріал до уроку: 

 

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 

Опис Приклад 

 

 

 

 

Актуаль- 

ність 

 

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 дослідни- 

цький 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 

Постановка 

проблеми 

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. 



  

У даному розділі анотації 
 

Розроблено два методи аналізу 

 необхідно перерахувати та оцінки ризиків, які на основі 

 конкретні кроки, спрямовані на використання моделі 

Шляхи 

вирішення 

проблеми 

вирішення існуючої 

проблеми. У якісних 

дослідженнях (в яких немає 

інтегрованого представлення 

параметрів ризику, дозволяють 

проводити оцінку у 

 опису експерименту і аналізу детермінованих та нечітких 

 його результатів) це може умовах, з використанням 

 бути перерахування десятьох параметрів, які 

 досліджуваних теоретичних можуть бути представлені, як у 

 питань. У кількісних числовій так і лінгвістичній 

 дослідженнях (якщо в роботах формі. 

 є статистичні дані  

 експерименту) в цьому розділі  

 анотації перераховуються  

 методики проведення  

 експериментальної роботи,  

 досліджувані змінні.  

  

У даному розділі 

 

Методи дають можливість 

 представляються кількісні або створювати більш гнучкі засоби 

 якісні результати оцінювання, а також 

 дослідження. розраховувати ризики, як на 

 Рекомендується основі статистичних даних, 

Результати 

та 

висновок 

використовувати         загальні 

слова типу «довели 

ефективність», «виявилася 

неефективною», не згадуючи 

так і на експертних оцінках, 

зроблених у нечіткому, 

слабоформалізованому 

середовищі, з урахуванням періоду 

 конкретні цифри, які можуть часу, галузі промисловості, 

 бути невірно інтерпретовані. економічної та управлінської 

 На закінчення необхідно специфіки підприємства та ін. 

 позначити сферу Використання методів дозволяє 

 впровадження результатів відображати результати, як в 

 дослідження, наскільки кількісній,так і в якісній формі. 

 проведена робота розширила  

 існуючі уявлення про  

 досліджувані питання.  

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. 

Рецензія - критичний відгук (містить аналіз і оцінку) наукового керівника 

(консультанта), офіційних опонентів, провідної установи під час захисту 

кваліфікаційної роботи, кандидатської чи докторської дисертацій. 

Реквізити: 

 1. Назва виду документа. 

 2. Заголовок (містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, 

рік публікації, назву видавництва). 

 3. Текст. 

 4. Підпис рецензента. 

 5. Дата. 

 6. Засвідчення підпису печаткою або спеціальним штампом (за потреби). 

Рецензія - документ, який передбачає коментування основних положень рецензованої 

праці (тлумачення думки автора, висловлення особистого ставлення до поставленої 

проблеми); узагальнену аргументовану оцінку; висновки про значення аналізованої 

праці. 

Типовий план написання тексту рецензії 

 1. Об'єкт і предмет аналізу. 

 2. Актуальність теми. 

 3. Короткий зміст. 

 4. Формулювання основної тези. 

 5. Загальна оцінка. 

 6. Недоліки, хиби, огріхи праці. 

 7. Висновки. 

Об'єктом оцінювання є повнота, глибина, всебічність розкриття теми; новизна та 

актуальність поставлених завдань і проблем; коректність аргументації і системи доказів; 

достовірність результатів; переконливість висновків. 

Мовні кліше для написання рецензії 



Об'єкт аналізу 

Рукопис книги, стаття в журналі, кандидатська 

дисертація, автореферат, дипломний проект (праця 

автора, рецензована робота...) 

 

Актуальність теми 

Актуальність теми обумовлена... Дослідження 

присвячене актуальній темі... Автор розглядає 

важливі питання сучасності... 

 

Короткий зміст 

Дослідження складається зі вступу, ... розділів, 

висновків, ... додатків тощо (вказується загальна 

кількість сторінок, позицій у списку використаних 

джерел, наявність ілюстрацій, таблиць, графіків)... 

На початку дослідження (статті, монографії, 

дисертації) автор указує на... Автор аналізує наявні 
джерела з цієї проблеми... 

Дослідник розглядає питання... Автор (учений, 

науковець) доводить, що... Аргументовано 

стверджується думка, що... 

 

Формулювання 

основної тези 

Основна проблема дослідження полягає у... У статті на перше 

місце висувається питання про... 
 

Загальна оцінка: 

позитивна 

Робота вирізняється ... значним фактичним матеріалом, ... 

оригінальним підходом до аналізу та вирішення поставлених 

завдань, ... високою інформативністю Автор доводить 

(підтверджує) свою думку значним ілюстративним 

(статистичним, експериментальним) матеріалом... Автор 

справедливо (слушно) зазначає,., аргументовано обґрунтовує,., 

чітко визначає, детально аналізує, ретельно розглядає, уважно 

простежує, доказово критикує... Як переконливо свідчить 
автор, не всі попередні ідеї витримали випробування часом... 

Автор уважно аналізує погляди опонентів... 

Ідея автора ... досить продуктивна (плідна, оригінальна, 

новаторська)... Пращ важлива нестандартними підходами до 
вирішення... 

Думка автора ... (про що?) видається перспективною... Важко 

не погодитися з... Думки (положення) автора про ... 

сформульовані чітко (доказово, переконливо). Висновки автора 

достовірні й результативні. Вони грунтуються на аналізі 

значного фактичного матеріалу... Безперечною заслугою 

автора варто вважати новий підхід до вирішення... 

запропоновану класифікацію... способи узага льнення ... 

уточнення поняття... 

 



неоднозначна неоднозначна 

Варто відзначити певні дискусійні моменти... 

Одначе, цікаві думки не підкріплені фактами... 

роздуми автора здаються декларативними... 

все ж робота заслуговує позитивної оцінки. 

 

Автор досить цікаво проаналізував сучасний 

стан проблеми. Водночас, на нашу думку, 

аналіз міг бути глибшим і змістовнішим 

Справедливо вказуючи на..., автор помил ково 

вважає, що... 

Деякі положення автора залишаються 

бездоказовими, зокрема й такі... У роботі 

(статті, дослідженні, монографії) відчутно 

не вистачає ілюстративного та фактичного 

матеріалу, тому висновки автора здаються 

дещо некоректними... На підтвердження цієї 

тези автор наводить кілька аргументів 

(прикладів, даних), які не завжди переконливі. 

Незважаючи на дискусійність 

(неоднозначність) основної концепції 

(положень, висновків, рекомендацій) цієї 

праці, варто відзначити її значення та 

актуальність для... 

 

Недоліки, хиби, огріхи 

Серед недоліків дослідження - надмірна 

(невиправдана) категоричність висновків 
автора. 

Суттєвий (серйозний) недолік роботи полягає 

у... (непереконливості доказів, спрощеному 

підході до... відсутності чіткої 

характеристики... критичної оцінки... До 

прорахунківроботи належать... Методично 

робота побудована нераціонально, варто 

скоротити... 

 

Недоліки, хиби, огріхи 

Поза розглядом дослідження 
залишилися питання... 

Автор не розглянув питання, що 

безпосередньо стосуються теми 

дослідження. Зазначені недоліки 

мають суто локальний 

(рекомендаційний) характер і не 



впливають на остаточні 

результати дослідження 

Вказані зауваження не 

впливають суттєво на загальну 

позитивну оцінку роботи. 

Висновки 

Загалом це цікава й корисна 

робота. Таким чином, 

розглянуте дослідження 

заслуговує позитивної (високої) 

оцінки. Робота відповідає всім 

вимогам, може бути оцінена 

позитивно, а її автор заслуговує 

на присудження ... (наукового 

ступеня...). 

Наукова рецензія виконує такі функції: інформування, тобто ознайомлення з науковим 

твором (або кількома творами); оцінювання та осмислення у науковому соціумі певного 

знання. 

Особливість рецензії полягає у вмінні спілкуватися, вести діалог (часто уявний) між 

рецензентом та автором твору, рецензентом і читачами. Нерідко автор рецензії виявляє 

свої особистісні цінності, виступає аналітиком чи полемістом, який зі знанням справи 

оцінює первинний документ, висуває свої зауваження, подає поради, рекомендації, 

пропонує імпульси до наукового діалогу. 

Відгук - це 1) документ, що містить висновки уповноваженої особи (або кількох осіб) 

чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, рукописних робіт; 2) стисла 

форма письмової оцінки виконаної роботи (курсової, бакалаврської, магістерської 

кваліфікаційних робіт, кандидатського чи докторського дослідження). За складом 

реквізитів збігається з рецензією. 

Обсяг відгуку невеликий - 1-3 сторінки (3-5 сторінок для кандидатських і докторських 

дисертацій). 

На відміну від рецензії, у відгуку подають загальну характеристику праці без 

докладного аналізу, проте він містить практичні поради. 

Домашнє завдання: 

Опрацювати поданий матеріал. 

Зробити конспект у робочий зошит. 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання 

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net 


