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запропонованого до публікації матеріалу; за правильне оформлення наукового апарату,
цитування джерел та посилання на них.
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Авторське резюме англійською мовою (Abstract) до наукових статей
у фаховому журналі «Вісник Черкаського університету»
Шановні автори журналу!
Закордонні партнери і міжнародні бази даних висувають дуже високі
вимоги до написання анотацій (Abstract) не тільки в українських
журналах, а й у закордонних виданнях.
Із резюме до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і
наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом
авторам включення їхніх статей в індекс-бази даних і підвищить рівень
цитування автора.
Сподіваємося, що наведені нижче рекомендації допоможуть Вам
правильно скласти авторське резюме.
Основні вимоги до Abstract
Основні цілі та завдання авторського резюме
Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом
роботи, що
має науковий характер. Авторське резюме може
публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже,
повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації.
Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації у
вітчизняній і закордонній інформаційній системах і базах даних, що
індексують журнал, а також у пошукових системах.
Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщується в
англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на
англомовній версії сайту журналу і готується для закордонних
реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).
Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для
підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне
резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську
анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською
мовою, її реферування.
Структура і зміст авторського резюме (не менше 250 слів або 1
сторінка інтервалом 1 pt)
ПІБ
Назва статті
 Проблема - Introduction
 Мета - Purpose
 Методи дослідження - Methods
 Основні результати дослідження - Results
 Наукова новизна результатів дослідження - Originality.

 Висновки та конкретні пропозиції автора - Conclusion
Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона
містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.
Результати роботи треба описувати точно та інформативно.
Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні
дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається
перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим
відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним,
що, на думку автора, мають практичне значення.
Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками,
пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті.
Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в
тексті авторського резюме.
Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті
розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст
документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в
авторському резюме не наводяться.
У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції,
властивій мові наукових документів, уникати складних граматичних
конструкцій.
У тексті авторського резюме варто застосовувати ключові слова з
тексту статті.
Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від
другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних
формулювань.
Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують
у виняткових випадках.
Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною
англійською мовою.
Якщо автор не в змозі підготувати Abstract, що відповідає викладеним
вище вимогам, він може звернутися до редакції, яка за окрему плату
зробить цю роботу.
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Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і
для англомовних статей): 1) Cписок використаної літератури (для
англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою
оригіналу, оформлені
відповідно
до
українського
стандарту
бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від
03 березня 2008 р. №147); 2) References – ті самі джерела, але англійською
мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010
[http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. Назви
періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та
ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках –
англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic
Annals-XXI). Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури
розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися
на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно.
Приклад оформлення списку використаної літератури додається.
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