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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЗЮМЕ (НА пРИКЛАДІ 
МЕДИчНИх ЖУРНАЛІВ)

Реферат. Проліферативні форми вовчакового 
гломерулонефриту (III та IV класи, згідно з класифікацією 
ВООЗ) є відокремленими формами гломерулонефриту й 
потребують тривалого спостереження. Було обстежено 
44 хворих з осередковим проліферативним (III клас) та 47 
хворих з дифузним (IV клас) проліферативним вовчаковим 
гломерулонефритом..

Ключові  слова: вовчаковий гломерулонефрит, електронна 
мікроскопія, імунофлюоресцентна мікроскопія, тубуло-
інтерстиціальні ураження.

Резюме вважають невід’ємною частиною розповіді в 
будь-якій культурі [3, с. 167], але щодо тексту наукової статті, 
використовуючи критерії, запропоновані V. K. Bhatia [1, c. 13], 
ми можемо виділити резюме вокремий жанр.

Оскільки резюме пов’язане з текстом, який поєднує 
декілька типів дискурсу: розповідь з її обов’язковими компо-
нентами (орієнтація, мета, проблема, послідовність вирішен-
ня проблеми, резолюція, оцінка), опис i аргументацію, зв’язок 
з ними за формою та змістом є природнім.

У фахових медичних журналах публікують струк-
туроване або неструктуроване резюме, наявність під-
заголовків у першому зумовлює порядок передавання 
основного змісту. Друге більше залежить від вибору ав-
тора, який самостійно виділяє інформацію, необхідну 
для презентації роботи.
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Розглянемо приклад неструктурованого резюме:
(1) It has been suggested that hyper mobility of the 

joints may predispose children to the development of arthritis 
or arthralgia. (2) To determine the normal frequency of hyper 
mobility, (3) 260 normal schoolchildren (5 to 17 years of age) 
were examined. In addition, 34 patients with juvenile rheumatoid 
arthritis and 32 children with juvenile episodic arthritis/arthralgia 
were tested. Any child who met at least three of the following 
criteria was considered to have joint hyper mobility. (4) Thirty-two 
(12%) of 260 normal schoolchildren and 21 (66%) of 32 with JEA 
had hyper mobility. Further, a significantly higher proportion of 
normal girls than normal boys had hyper mobility. Hyper mobility 
was common in children with JRA. (5) These findings support the 
hypothesis that hyper mobility may be an important factor in the 
cause of JEA. (Journal of Pediatrics) 

Воно починається фоновою інформацією (1), яка 
орієнтує адресата на позатекстуальні знання, далі частиною 
другого речення передано мету роботи (2), потім – послідов-
ність досягнення мети (3), опис результатів (4) i висновки (5). 
Якщо ми зіставимо текст резюме з відповідними частинами 
статті, то знайдемо підтвердження нашому структуруванню. 
Мета у вступі формулюється так: The purpose of our study was 
to determine the frequency of joint hyper mobility in children 
with JEA, in patients with JRA, and in normal children; роздiл 
«Methods» починається Two hundred sixty normal schoolchildren 
ages 5 to 17 years were examined for hyper mobility, «Results» – 
Of the 260 normal schoolchildren, 32 had joint hyper mobility 
Логічною структурою резюме є мета – спосіб її досягнення – 
результат, яка може реалізуватися декількома кроками: орієн-
тація (О) – формулювання мети (М) – опис послідовності дій 
(П) – отримана інформація (I) – висновок (В).

Розгортання проходить у такому порядку: орієнтація – 
зміни, які відбулись у знанні про предмет викладу (див. при-
клад), відсутність знань про предмет на момент досліджен-
ня Aneuploidy has not to date been demonstrated in any entirely 
benign condition, наявний стан Son graphically guided biopsy 
is a relatively new means of diagnosing prostatic cancer, не-
доліки на час проведення дослідження Nonmalleable prostate 
cancer has been found only by incidental discovery at the time of 
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prostatectomy. Послідовність дій включає ідентифікацію пред-
мету дослідження (кількість, вік, захворювання, стан), засобу 
досягнення мети (методика, інструменти) та сам перелік дій.

Отже, у цілому, структуру резюме можна подати так: 
орієнтація (недоліки, що існували на час дослідження / від-
сутність знань про предмет дослідження / наявний стан про-
блеми) – мета – послідовність дій для досягнення мети (іден-
тифікація предмету (кількість, вік, захворювання), засоби 
досягнення мети (методики, інструменти)), перелік дій – опис 
отриманої інформації – висновок.

Особлива роль належить орієнтації (формулювання 
мети) i висновку, які відповідно сигналізують про початок i за-
вершення повідомлення; рамка, що вони утворюють, служить 
для виділення резюме в масиві тексту статті, а також надає 
йому цілісності, завершеності.

На наш погляд, оцінювання необхідної та найбільш зна-
чущої інформації має досить суб’єктивний характер, критерії 
відбору та схема розгортання тексту резюме встановлюються 
самим автором, крім описаної нами (розгорнутої), можливі та-
кож інші: М – П – I, М – П – I – В, П – I – В, П – I. Залежність 
спеціального тексту від позатекстових знань, а також наяв-
ність первинного розгорнутого тексту зумовлює включення до 
резюме тільки такої інформації, яка, на думку автора, відріз-
няє його твір від інших.

Логічна структура резюме реалізується лексичними за-
собами, так званими discourse organizing words [4, с. 7], разом 
із граматикою i синтаксисом.

Так, мета може оформлюватися безпосередньо її нази-
ванням: The purpose of this clinical study was to determine the 
long-term potential of a resin composite restorative material, а та-
кож за допомогою інфінітива мети (див. приклад) з або без-
сполучникових слів (in order to, in an effort to) зі зміщенням 
вліво, яке надає зміщеному елементові функцію рамки. Крім 
того, вона може формулюватися імпліцитно Serum binding of 
8-MOP was studied by equilibrium analysis, що може бути тран-
сформовано таким чином The purpose of this work was to study 
serum binding of 8-MOP.

Висновок позначається лексично: We conclude (believe, 
suggest) that..., It can be concluded that..., These findings support 
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the hypothesis that (demonstrate)..., These results do not support 
(show that)..., This study suggests, а також граматично часом 
Present Simple та дійсним станом дiєслiв.

Основна лінія розповіді та зміщення фокусу уваги пере-
даються часом дієслів, для першої (ідентифікація, перелік дій, 
отримана інформація) вживається Past Simple, для опису суча-
сного стану проблеми (орієнтація), або стану, який утворив-
ся внаслідок проведеної роботи (висновок) – Present Simple, 
фонової інформації  – недоліки існуючих знань про предмет, 
зміни, які відбулися у розумінні предмету, відсутність певних 
знань на момент викладу – Present Perfect.

Маркування дискурсу з погляду причетності / непри-
четності забезпечує ритуальну сторону комунікації, причет-
ність не вважається критично важливою для наукового викла-
ду [3, с. 248]. Пасивний стан дієслова називається однією з рис 
категорії непричетності [2]. Загальний деперсоналiзований 
виклад резюме стає персоналізованим при формулюванні ви-
сновків (за рахунок зміни стану дієслова та вживання особо-
вих i присвійних займенників): We conclude that..., Our results 
do not support ..., що можемо вважати відображенням оцінки 
авторами значущості певних етапів роботи (причетність до 
найбільш важливого).

На завершення зазначимо, що оскільки резюме ан-
глійською мовою зараз є однією з вимог до рукописів,  які  
подаються до вітчизняних медичних журналів, знання осо-
бливостей породження цього тексту та вміння користуватися 
ними має бути одним з аспектів мовної підготовки фахівців.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЗЮМЕ (НА пРИМЕРЕ 
МЕДИЦИНСКИх ЖУРНАЛОВ)

Пролиферативные формы волчаночного гломерулонефрита 
(III и IV классы по классификации ВОЗ) являются обособленными 
формами гломерулонефрита и требуют длительного 
наблюдения. Нами обследовано 44 больных с очаговым 
пролиферативным (III класс) и 47 больных с диффузным 
(IV класс) пролиферативным волчаночным гломерулонефритом. 
(Филологические исследования: Филология и медицина, вып. 
11, 2014 (2011), с. 267–271).

Ключевые  слова: волчаночный гломерулонефрит, 
иммунофлюоресцентная микроскопия, тубуло-
интерстициальные поражения, электронная микроскопия.

Korneyko I. V.
RESUME GENRE PECULIARITIES (ON THE MATERIAL 
OF MEDICAL MAGAZINES)

Proliferous forms of lupus nephritis (III and IV classes accord-
ing to the WHO (World Health Organization) classification) are iso-
lated forms of glomerulonephritis and demand sustained observation. 
44 patients with furnace proliferous (III class) and 47 patients with 
diffusive (IV class) proliferous lupus nephritis were examined. (Phil-
ological researches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 (2011), 
p. 267–271).

Keywords: electron microscopy, immunofluorescent microscopy, 
lupus nephritis, tubulointerstitial affections.
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