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АНОТАЦІЙ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА
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Анотація до статті англійською мовою – важливий комунікативно значущий 

елемент у структурній організації наукової праці, який великою мірою відповідає за 

підвищення індексу цитування публікації та початок діалогу з іноземними колегами. На 

основі вибірки англомовних анотацій з українських наукових журналів розглянуто типові 

помилки в їхньому оформленні та перекладі. У полі уваги автора дослідження –

використання онлайнових перекладачів, помилки в правописі, граматичні огріхи, неправильна 

структура речень, калькування, правила транслітерації, переклад термінів, порушення 

правил сполучуваності. Подано рекомендації для якісного написання анотацій англійською 

мовою.

Ключові слова: анотація, наукова стаття, лексико граматичні помилки, переклад, 

транслітерація, термін.

ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ И ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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Аннотация к статье на английском языке – важный коммуникативно значимый 

элемент в структурной организации научного текста, который в большой мере отвечает 

за повышение индекса цитирования публикации и начинает диалог с коллегами за рубежом. 

На основе выборки англоязычных аннотаций из украинских научных журналов 

рассматриваются типичные ошибки в их оформлении и переводе. В поле внимания автора 

исследования – использование онлайн переводчиков, ошибки в правописании, грамматические 

оплошности, нарушение синтаксических структур, правила транслитерации, 
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лингвистическая калька, перевод терминов, тавтология. Поданы рекомендации для 

качественного написания аннотаций на английском языке. 

Ключевые слова: аннотация, научная статья, лексико грамматические ошибки, 

перевод, транслитерация, термин.
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Постановка проблеми. Друк наукової статті в іноземному (переважно 

англомовному) журналі – це можливість для вченого заявити про себе колегам з інших країн. 

До того ж, це обов’язкова вимога до здобувачів наукових ступенів та до науково

педагогічних працівників навчальних закладів. Публікація в міжнародному виданні підвищує 

загальний науковий рейтинг ученого. Такі показники, як індекс Гірша або загальний індекс 

цитування не зростають від однієї статті, однак факт її розміщення в журналі з високим 

імпакт фактором – це значне професійне досягнення. Автор статей міжнародного рівня може 

претендувати на гранти, запрошення в спільні проекти. Стаття науковця в авторитетному 

журналі підвищує загальний статус у світовій академічній спільноті як закладу, у якому він

вона працює, так і країни загалом. 

Безумовно, переваги наявності публікацій у міжнародних журналах очевидні, хоча її 

написання – тривалий і трудомісткий процес. Автор мусить дотримуватися вимог до змісту, 

оформлення та наукового стилю англійської мови. Інакше чекатиме відмова у друці або 

клопіткий (часто за додаткову плату) процес редагування. Завдання укладання анотації 

постає сьогодні перед кожним науковцем, навіть якщо він не збирається друкуватися в 

іноземному виданні, тому що всі фахові журнали України також вимагають подати короткий 

зміст англійською мовою. 

Мета статті – розглянути особливості написання анотації англійською мовою, 

виділити типові помилки в анотаціях статей із галузі туризму і країнознавства та подати 

рекомендації, як їх уникнути. 

Матеріалом для дослідження стала вибірка заголовків статей, надрукованих протягом 

– років у наукових журналах України: Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм»); «Географія та туризм» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Анотація була об’єктом досліджень різних 

науковців, які розглядали її функції, синтаксичні та структурні особливості, зв’язок із 

текстом. Н. Дяченко подає рекомендації, як написати анотацію до статті українською мовою 

О. Ільченко присвятила низку наукових праць вивченню етикету англомовного 

наукового дискурсу, дискурсивних стандартів англійської мови науки та метамови науки [7; 

Резюме до наукових праць розглядають як частину роботи над науковою статтею в деяких 

методичних рекомендаціях (О. Частник, С. Частник) [11]. О. Тимошенко пропонує 

поетапний підхід до написання анотації до дипломних та магістерських робіт англійською 

мовою [10]. Спеціальні та вузькогалузеві дослідження поки що нечисленні. Г. М’ясоїд 

зосереджує увагу на граматичних особливостях англомовних анотацій [13]. Г. Танко 

розглядає резюме до літературознавчих статей у міжнародних журналах Є. Лепьохін 

детально аналізує резюме до статей, що пов’язані з концептосферою «землеустрій та 

кадастр» [

Виклад основного матеріалу дослідження Анотація наукової статті – це джерело 

інформації, у якому лаконічно повідомляється про її основні положення. За словами 

Н. Дяченко, анотація – це стисла характеристика наукової роботи, що має певну структуру 

4, с. Вона потрібна для економії часу читача, який за цим описом вирішує, чи 

продовжувати читати статтю. По друге, анотація потрібна для зручності користування 

пошуковими серверами, які допомагають знайти за запитом необхідну за змістом статтю. 

Анотація потрібна, зокрема, під час подання статей у наукові журнали; при поданні заявки на 
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дослідницькі гранти; при написанні рекомендації до книги; для кандидатської чи докторської 

дисертації, магістерської роботи; під час оформлення заявки на конференцію.

Анотація – це візитівка статті. Вона представляє наукову роботу в різних базах даних 

усього світу, тому повинна бути репрезентативною, зрозумілою, вичерпною та цікавою. 

Серед ключових порад назвемо такі. По перше, анотація – це останній етап, до якого 

приступають після завершення наукової статті. По друге, кожна анотація мусить відповідати 

вимогам редколегії збірника наукових статей, у якому ви плануєте друкуватися та які 

описано в інформаційному листі. Зазвичай там указано рекомендовану кількість слів, знаків 

або рядків для анотації, іноді перераховано, які саме структурні частини вона повинна 

містити. Анотація не може повторювати дослівно назву або фрагменти статті, їх потрібно 

перефразовувати. Важливо стежити за уніфікацією термінів у заголовку, анотації та тексті 

статті. Не дозволяється використовувати цитування та висловлювати власну думку. У 

науково методичній літературі можна знайти достатньо рекомендацій для написання 

анотацій та необхідні кліше . Стандартні фрази англійською мовою допоможуть 

скласти речення та уникнути помилок. Л. Герасимова провела частотний аналіз 

використання дієслів в анотаціях, тому її стаття може стати підказкою для вибору 

необхідних дієслів за тематичними групами: дієслова зі значенням опису, отримання знань, 

методів, підрахунків, повідомлення про результати дослідження, накреслення перспектив 

подальшого використання матеріалу, практичного застосування 

Найчастіше наукові видання вимагають подавати інформативні анотації. Цей тип 

анотації є коротким викладом основних аргументів статті, важливих результатів або доказів. 

Вона може містити частини, які характерні для коротших описових анотацій (мету, предмет 

дослідження, методи), до яких доєднуються висновки та рекомендації автора. Такі анотації 

зазвичай містять до 300 слів (описові – близько 100 слів). Автор статті обирає, за яким 

принципом будувати свою анотацію. О. Єрченко у своїй дисертації проаналізував різні типи 

анотацій на прикладі медичних статей на основі класифікації Дж. Свейлза [6]. Це такі 

структурні моделі як «проблема – вирішення , «догма – невідповідність – прогалина –

пошук – нове , а також поширеніша макроструктура формату IMRD (Вступ – Метод –

Результати – Обговорення – Підсумки). Відомою також є триходова схема для вступних 

секцій Create a Research Space (CARS) – творення дослідницького простору: хід 1 описує 

інформаційне тло, на якому адресант будує дослідження, хід 2 створює «нішу», указуючи на 

прогалини / неоднозначності в результатах попередніх авторів та порушує нове питання, а 

хід 3 пропонує обґрунтування власного підходу, заповнення прогалини чи продовження 

дослідницької традиції. З прикладами анотацій англійською мовою та схемами структур 

можна ознайомитися в додатках до дисертації Є. Єгорова, С. Калініна детально описують 

й інші види анотацій [5]

Аналіз анотацій із вказаних у вступі журналів засвідчує, що деякі автори, які не 

володіють іноземною мовою, послуговуються онлайновими перекладачами, зокрема 

ловник цього ерві у постійно поповнюється, тому які ть перекладу помітно 

покращила я о таннім ча ом. Проте без знань о нов граматики та академічного пи ьма 

англій ької мови неможливо оцінити адекватні ть отриманого машинного перекладу чи 

відредагувати його. Ча то автоматичний переклад потворює змі т речення (мова не йде про 

програми для профе ійних перекладачів, які викори товують накопичувальну базу даних 

, типу , тому що ці програми є кладними в кори туванні та 

дороговарті ними). За умови попередньої обробки оригінального тек ту до його введення в 

поле перекладу (викори тання прямого порядку лів (підмет при удок додаток), у унення 
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кладних интак ичних кон трукцій та двозначних лек ичних одиниць) результат перекладу 

буде адекватним з більшою вірогідні тю. Група науковців із Житомир ького державного 

універ итету імені Івана Франка проаналізувала о обливості перекладу анотацій наукових 

татей за допомогою програм перекладачів, що є у вільному до тупі, зокрема одних із 

найбільш популярних в Україні – Google Translate та Pereklad.online.ua. Їхня таття містить 

низку прикладів із детальним аналізом, а її автори приходять до обґрунтованого ви новку: 

и теми машинного перекладу поки що відіграють лише допоміжну роль і дозволяють 

задовільно перекла ти лише не кладні интак ичні та лек ичні кон трукції [1]. В інших 

випадках не можна говорити про дотримання норм англійської мови, тому що створюється 

продукт, який Р. Блант описує на прикладі так званої «японської англійської» (Japlish): 

«Слова – англійські, але вживаються вони за правилами японської мови» [12, с.

О. Ільченко говорить про подібне явище – «українську англійську» (Ukrglish) [7, с.

Розглянемо приклад перекладу анотації, який неможливо зрозуміти через численні 

помилки в англомовному тексті: Особливості розвитку агротуристичного продукту 

Житомирського регіону (на прикладі агросадиби «Поліська хата»). У статті на прикладі 

діяльності культурно мистецького центру «Поліська хата» було проаналізовано 

особливості формування та структурно функціональні характеристики туристичного 

продукту сільського туризму у Житомирському регіоні, а також проведено аналіз 

економічної діяльності агросадиби «Поліська хата» за три останні роки з врахуванням усіх 

видів діяльності. Мета. Аналіз економічної діяльності агросадиби «Поліська хата» та 

особливостей формування і структурно функціональних характеристик туристичного 

продукту сільського туризму регіону. –

and also the analysis of economic activity of агросадиби is conducted the «Poles

(з анотації англійською 

мовою). Чому слово регіон перекладено як світ)? Чому назву міста Житомир 

подано в різних варіантах написання (правильно – Аналогічно, назву Поліська 

хата також маємо у двох варіантах. Як могло в англійському тексті залишитися слово 

українською (агросадиба)? Звідки взялося слово « »? Це, імовірно, питання без 

відповіді. Але лексичні помилки в поєднанні з хаотичним синтаксисом унеможливлюють 

розуміння тексту. 

Наведемо найпоширеніші типи помилок, які трапляються в текстах анотацій. Перша 

група – це помилки в написанні. Наприклад, (правильно –

правильно – ; у назві статті: 

правильно – Іноді одна 

літера призводить до трагікомічного ефекту: 

Очевидно, що 

малося на увазі – головна наукова новизна, а вийшло 

– скалічена наукова новизна. Непоодинокими є випадки, коли в межах однієї 

статті трапляється різне написання термінів або назв: 
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Таких

помилок можна було б уникнути, якби скористатися перевіркою правопису, яка вбудована в 

текстовий редактор, та уважно переглянути текст анотації.

Граматичні помилки передбачають порушення порядку слів і структури речення 

(приклади 1–4), неправильне використання часових форм дієслова (5–6), артиклів

прийменників (8), займенників (9).

Проаналізовано динаміку круїзних туристів та виявлені процеси деконцентрації 

на світовому круїзному ринку. –

У рамках економіки різних регіонів 

України в сучасних умовах туризм відіграє все більшу роль. –

Узагальнено цілі та основні напрями туристичної політики країн ЄС та охарактеризовано 

інституційний апарат регулювання реалізації туристичної політики в країнах ЄС. –

Визначено тенденції 

розвитку туристичного бізнесу Хорватії. –

Розглянуті основні проблеми, що стримують розвиток туристичної 

індустрії в країні та потребують подальшого вирішення. –

(вірно 

Виявлено, що вступ Китаю до �НВТО привів до лібералізації 

туристичної галузі і створив умови для подальшого розвитку туризму в країні. –

states that China’s entry into the UNWTO has led to 

правильно

Туризм дозволяє задіяти додаткові можливості економічного сектору для створення 

робочих місць та інфраструктурних перетворень. – не ставиться 

перед іменником у множині) 

Найбільше уваги приділяється гірськолижному туризму, який являє 

собою основу розвитку туризму в Україні у зимовий період. –

(відсутній прийменник 

Однак не всі регіони здатні забезпечити довгостроковий 

сталий розвиток туризму на своїй території. –

(вірно 

Варто наголосити, що англійська мова має строгі правила побудови речень. У 

стверджувальному реченні використовують прямий порядок слів за такою схемою: підмет

присудок + прямий додаток (якщо є). В англійській мові речення не вживаються без підмета 

(за деякими винятками), тому переклад українських безособових та неозначено особових 

речень викликає певні труднощі. Головне завдання тут – правильно дібрати підмет 

(смисловий чи формальний) із кількох можливих варіантів: 

. Можна також використати речення з дієприкметниковим або інфінітивним 

зворотом або пасивну форму дієслова зі смисловим підметом. Наприклад, речення на зразок 

«проаналізовано особливості» можна почати так: 

; «визначено, що» –

Однією з поширених помилок залишається калькування, тобто копіювання, 

перенесення структур української мови в англійський текст. Наприклад, фразу на прикладі 

великих міст неправильно перекладено дослівно , тоді як можна 
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обрати один із варіантів, які пропонує словник: 

Якщо ця фраза 

вживається в назві статті, то найкраще сказати 

Щодо лексичних помилок у статтях, які стосуються тематики країнознавства й 

туризму, одразу помітно проблему з перекладом власних назв, зокрема географічних, якими 

багаті ці тексти. У поданих вище прикладах можна помітити неправильне написання 

англійською мовою міст Вінниця та Житомир: Vinnitsa, (правильно 

). Пр вила тр нслітерації дет льно описані в різних підручник х з перекл ду. Є 

Пост нова Кабінету Міністрів Укр їни від 27 січня 2010 р. № Про впорядкування 

тр нслітерації укр їнського алфавіту латиницею» (із рядом змін). Крім того, є с йти, які 

допоможуть втоматично тр нслітерувати ті н зви, які потребують с ме транслітерації, а не 

перекл ду, за пр вилами вище зг даної Пост нови: . В рто 

з уважити, що укр їнські н зви, імена та прізвищ потрібно тр нслітерувати з укр їнського 

оригін лу, а не російського ( не 

не ). Вл сні н зви, які в оригін лі пишуться л тиницею, потрібно відтворити 

без змін: , а не . Не всі вл сні н зви тр нслітеруються, є 

певні групи, які вим гають перекл ду (наприклад, Чорне море – Для цього 

потрібно проконсультув тися зі спеціалістом перекл д чем або звірити свої варі нти зі 

словник ми та пр вилами перед чі вл сних н зв.

Іноді неправильне подання назви англійською мовою відсилає читача до зовсім інших 

географічних координат. Наведемо приклад з однієї статті, яка присвячена місцині в 

Хмельницькій області (про що ми дізнаємося в тексті статті). Проте в анотації ключове 

речення відсилає нас на зовсім іншу територію: дослідження потенціалу туристичної 

кластеризації Подільського регіону України –

Подільськ – місто обласного підпорядкування в Одеській області 

України, адміністративний центр Подільського району, що зовсім не те саме, що 

Подільський регіон ( Неприпустимо писати ту саму власну назву 

різними способами в межах одного тексту. Наприклад, у заголовку статті читаємо 

а в 

статті вживається як правильний варіант так і неправильний: 

Часто причиною помилок в англійській анотації є невдало написаний оригінал 

українською мовою, посилений невдалим перекладом: Отримали подальший розвиток: 

перспективні напрямки розвитку і вдосконалення регіонального туристичного комплексу 

Хмельницької області –

Результатом може бути тавтологія, оскільки автори 

поряд уживають запозичений термін та його синонім, які англійською звучать однаково 

(визначення і дефініція; нормативний і регуляторний): (1) розгляд нормативно правового 

регулювання – Розглянуті основні 

теоретичні підходи до визначення поняття туризм та його дефініції, а саме робочі та 

концептуальні (сутнісні) – the defi  

nition of the tourism and its definition, namely workers and conceptual (essential). 

Терміни є однією з найважливіших лексичних груп, які вимагають адекватного 

перекладу, оскільки це забезпечує проведення повноцінного наукового діалогу з іноземними 

колегами. Професори Т. Кияк, Л. Черноватий, В. Карабан та ін. присвятили низку статей та 

рекомендацій, які мали б допомогти перекладачам впоратися з науково технічною 
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термінологією з урахуванням усіх вимог та певних особливостей. Проте автори статей не 

звертаються до професійних перекладачів, а створюють власні варіанти, калькують 

українські або користуються онлайновим перекладачем: при викладанні дисциплін 

«Країзнавство і туризм», «Туристична робота», «Рекреаційна географія» –

cal history and tourism», «Tourist work», «Recreational geography»; загибелі 

рослин, що зійшли – Дисципліна – це а не (у назві 

яких усі слова пишуться з великої літери) а рослини, що зійшли, – . Перспективи 

розвитку не можна перекласти як а варто обрати один із таких 

варіантів: 

. Оновлення матеріально технічної бази – це не цей 

буквалізм потрібно замінити на один із відповідників: 

На окрему увагу заслуговують терміни, які слугують для опису структурних частин 

наукового дослідження (актуальність, новизна, практична значущість). Їхні англійські 

відповідники можна знайти в посібнику [11], щоб уникнути буквалізму: Брендменеджмент є 

актуальною сферою наукових досліджень загалом та в контексті його ролі в туризмі 

зокрема –

tourism. Актуальні проблеми – можна перекласти current issues, актуальне питання –

; актуальний напрям – a significant trend; ця проблема є актуальною –

currently of great interest. Актуальність – це Не 

рекомендовано вживати слова та похідні від них 11, с.

Окрім точного перекладу термінів, потрібно зважати на сполучуваність слів

Наприклад, визначення дефініції туристична  політика – to determine the definition of 

звучить неправильно, оскільки комбінаторний словник англійської мови 

подає дієслова а не Для досягнення цієї 

мети автор ставить наступні завдання перекладено калькованою фразою 

, тоді як правильно вживати

Наприкінці зауважимо, що автор наукової статті мусить дотримуватися відповідного 

стилю, не використовувати розмовних слів, як у прикладі: з метою відпочинку та 

отримання нових вражень – Дієслова 

більш доречні, ніж у статті.

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок Розглянуті 

анотації англійською мовою за своїм типом є інформативними, проте через численні 

помилки деякі з них не виконують покладеного на них прагматичного завдання. Через 

лексичні та граматичні огріхи порушується процес мовної взаємодії та псується репутація 

вченого. Визначено, що найпоширені помилки в анотаціях англійською мовою у фахових 

статтях галузі «Туризм і країнознавство» містять: неправильне написання, різне написання 

термінів або власних назв у межах однієї статті, граматичні помилки (порушення порядку 

слів і структури речення, неправильне використання часових форм дієслова, артиклів, 

прийменників, займенників), калькування, тобто перенесення структур української мови в 

англійський текст, лексичні помилки (неправильний переклад власних назв, зокрема 

географічних, неточний переклад термінів, порушення сполучуваності слів). У сучасних 

умовах інтенсивної онлайнової комунікації, доступних сайтів наукових товариств, профілів 

учених у соціальних мережах та їхніх блогів авторам варто порадитися з професійними 

перекладачами або носіями мови, які є спеціалістами в галузі дослідження перед 
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публікацією анотації. Перспективним є дослідження можливості та повноти розуміння 

цільовою аудиторією текстів анотацій, які складені з помилками. Проте, на нашу думку, 

високий рівень наукової роботи має супроводжуватися якісним перекладом, який свідчить 

про повагу до іноземних колег та готовність до співпраці.
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