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НАЗВА СТАТТІ 

 
Анотація. Текст анотації пишеться мовою основного тексту (в даному випадку, українською). Зміст 

анотації має стисло й інформативно описати основні ідеї та отримані результати. Розмір анотації повинен 
становити 1900-2000 символів з пропусками. Зауважте, що дані про авторів, назва, ключові слова та анотація 
будуть використані як метадані для опису Вашої статті, тому вони повинні максимально чітко описувати її 
зміст. Для більш якісного пошуку даного контенту в мережі, будь ласка, уникайте занадто складних формулювань, 
використовуйте тільки загальновідомі абревіатури. 

Ключові слова: 5-7 ключових слів. 
 
Постановка проблеми. В цій частині статті описується в загальному вигляді проблема,  

якій присвячене дослідження та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. 
Аналіз актуальних досліджень. У цій частині здійснюється аналіз наявних напрацювань з даної проблеми та 

виокремлюються раніше невирішені питання, яким присвячена стаття.  
Зверніть увагу на те, що: 
– посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад [10]; 
– сторінки у посиланнях відділяються комою [3, с. 35] – 3-го джерела 35-а сторінка; 
– кілька джерел розділяються крапкою з комою! [3, с. 35; 5; 7, с. 2-45]. 
Мета статті. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Наприклад, «…З огляду на це метою статті є 

висвітлення підходів „cloud computing”, які дають змогу ефективно і з мінімальними витратами розбудовувати сервіс-
орієнтовану систему навчання, побудовану на платформі Moodle. …». 

Методи дослідження. Опис методів дослідження не може бути абстрактним і має налічувати перелік тих, які 
використані саме для одержання описаних результатів і досягнення мети статті. 

Виклад основного матеріалу. У цій частині розкривається розв’язання означеної проблеми  
чи завдання, описуються методики з одержаними результатами, експеримент тощо. 

Висновки. У цій частині коротко підсумовуються одержані результати та зазначаються напрямки подальших 
розвідок. 
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