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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 100–200 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.
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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:
а) посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад [10];
б) кілька джерел розділяються комою та дефісом, наприклад [5, 7-9].
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. Розділ може мати наступний зміст: “Дослідження проводилося
в рамках НДР шифр “Оптіма”. У ході дослідження використовувалися такі методи: аналізу
ієрархій, історичний, …, експертних оцінок”.
Викладення основного матеріалу дослідження. Даний розділ містить виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Допускається поділ на підрозділи.
Нижче, в табл. 1 наведено приклад оформлення таблиць.
Таблиця 1. – Результати аналізу можливості застосування БпЛА ЗС РФ легких класів
Тип БпЛА
Типові
Можливість застосування БпЛА (БпАК) для виконання
(БпАК)
завдання *)
окремих типових завдань
Мобільний
вр
Можливе у режимі реального часу
переносний
кв
комплекс
ну
дистанційного
р
-
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Досвід застосування
Застосовувались у районі
проведення АТО, є на
озброєнні окремої роти
(ор) БпЛА 1 АК “ЗС
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Тип БпЛА
Типові
Можливість застосування БпЛА (БпАК) для виконання
(БпАК)
завдання *)
окремих типових завдань
спостереження
із
Ретрансляція сигналів радіозв’язку
та ретрансляції
“Гранат-1”

Досвід застосування
ДНР”, сформованої
2016 році

в

Примітка. Позначення в табл. 1: вр – ведення розвідки; кв – коригування вогню; ну –
нанесення ударів; р – РЕБ; із – інші завдання.
Нижче, на рис. 1 наведено приклад оформлення рисунків.

Рисунок 1. – Емблема
Висновки та перспективи подальших досліджень. У цьому розділі зазначаються
висновки й перспективи подальших досліджень.
Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015.
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