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НАЗВА СТАТТІ
Текст анотації мовою тексту статті (в даному випадку, українською). Зміст анотації має
стисло і достатньо інформативно підсумовувати основні ідеї та отримані результати дослідження.
Розмір анотації повинен становити 100–250 слів. 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 узагальнених та складних формулювань, використовуйте тільки загальновідомі абревіатури.
Ключові слова: поняття1; поняття 2; поняття3.

Вступ

Дана інструкція оформлена згідно з вимогами
до оформлення статей та може бути використана у
якості шаблону.
Постановка проблеми. У цій частині статті у
загальному вигляді описується проблема, розгляду
якої присвячено дослідження, та її зв'язок з
важливими
науковими
та
практичними
завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
даному розділі зазначаються роботи, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття:
- посилання на джерела подаються
у
квадратних дужках, наприклад [10];
- кілька джерел розділяються крапкою [5, 7].
Мета статті. Формування цілей статті
(постановка
завдання).
Наприклад,
«...
Враховуючи це метою статті є висвітлення
підходів щодо ... ».
У результаті аналізу джерел виділяються
раніше невирішені частини загальної проблеми,
яким присвячена стаття.

Методи дослідження

Даний розділ не обов'язковий , проте його
наявність відповідає міжнародній практиці
оформлення публікацій. Розділ може мати
наступний зміст: “Дослідження проводилося в
рамках НДР шифр “Дистанція”. У ході
дослідження використовувалися такі методи:
аналіз
теоретичних
джерел
з
проблем
інноваційних методик організації контролю
залишкових знань, вивчення та узагальнення
передового досвіду організації застосування
інформаційних технологій для вимірювання
залишкових знань студентів, аналіз, оцінка, метод
експертів. ”

Виклад основного матеріалу
дослідження
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Даний розділ містить виклад основного
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Допускається
поділ на підрозділи.
Форматування
окремих
об'єктів.
Всі
ілюстрації, схеми, програмні коди і таблиці
повинні бути розташовані по мірі того, як вони
згадуються в тексті (не в кінці статті).
Списки
Списки оформляються таким чином:
нумеровані – “1”., “а”;
маркіровані списки не передбачаються. Якщо
список не нумерований, то перелічення йде просто
з абзацу.
Формули
Формули, а також окремі математичні символи
і букви для позначення величин, в тексті повинні
бути набрані в редакторі MS Equation, без
обрамлення
і
заливки.
Забороняється
використовувати для набору формул графічні
об’єкти, кадри й таблиці.
В меню “Размер – Определить” ввести такі
розміри:
Обычный – 10 пт; Крупный индекс – 8 пт;
Мелкий индекс – 7 пт; Крупный символ 15 пт;
Мелкий символ – 9пт.
Стиль формул – “прямой”, тобто в меню
“Стиль – Определить” поля “Формат символов” –
порожні.
Вирівнювання по центру, нумерація – у
дужках, праворуч.
du
= f (t , u , λ ), t > t 0 , u (t 0 ) = u 0 ,
(1)
dt
d
δu = φ(t , u , λ ), δu (t 0 ) = E n×n 0 n×m , (2)
dt
де u = u (t ) – вектор-функція (рішення вихідного
диференціального рівняння) розміром n ;
t – незалежна змінна; u 0 – вектор початкових
умов розміром n ;
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Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій
Програмний код
Фрагменти програмного коду необхідно
набирати шрифтом Courier New, 10 пт. Перед і
після коду необхідно залишити один порожній
рядок.
Таблиці

№

Оригінал

1

x (t ) y(t )

Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру,
без відступів. Слово “Таблиця 1” – курсив,
вирівняний по правій стороні. Формат назви
таблиці: вирівнювання по центру, напівжирний,
положення – над таблицею. Після таблиці
необхідно залишити один порожній рядок.
Таблиця 1
Одновимірні диференціальні перетворення
Зображення
позначення
обчислення
назва операції
k

∑ (X(k − p ) Y(p ))

X(k ) ∗ Y(k )

алгебраїчна згортка

p =0

Рисунки
Рисунки нумеруються, вирівнювання по
центру. Формат назви рисунку:
вирівнювання по центру, положення – під
рисунком, позначається
скороченим словом “Рис.”. Перед рисунком і
після його підпису необхідно залишити один
порожній рядок.

Транспортна мережа
Управління

Мережа
синхронізації

або

Мережа
трафіку

Примітки:
і

Рис. 1. Дворівнева модель побудови мережі
зв’язку
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Рис. 2. Допустимі тремтіння і дрейф фази на входах інформаційних інтерфейсів

Висновки й перспективи подальших
досліджень
У цьому розділі зазначаються висновки й

перспективи подальших досліджень.
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Текст аннотации на русском языке. Содержание аннотации должно кратко и достаточно
информативно подытоживать основные идеи и полученные во время исследования результаты. Размер
аннотации должен составлять 100-250 слов. Поскольку поисковые машины сканируют контент
журнала по названию, ключевым словам и аннотации, они должны максимально чётко описывать
содержание Вашей статьи. Для более качественного поиска данного контента в сети, пожалуйста,
избегайте слишком обобщенных и сложных формулировок, используйте только общеизвестные
аббревиатуры.
Ключевые слова: понятие 1; понятие 2; понятие 3.
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Abstract’s text in English. Abstract should briefly and quite informative to summarize main ideas and
received research results. Abstract’s size should consist of 150 to 250 words. As search engines crawl the
magazine's content by title, keyword, and annotations, as well they should describe the content of your article.
To provide a better search of the content on the network, please avoid too generalized and complex language,
use only well-known abbreviations
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