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Коротке резюме статті, що висвітлює основні результати та матеріали 
цього дослідження, але не повторює висновки. Не допустимі резюме, в 
яких відсутні конкретні результати проведених досліджень, наприклад, 
такого типу: «У статті вивчено вплив добрив на врожайність основних 
олійних культур». 
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Вступ. Формулюється проблема в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Наводиться аналіз останніх 

досліджень і публікацій (Isakovа et al. 2015; Saunders 1976; South, Blass 2001), у 

яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, 

здійснюється виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується ця стаття. 

З абзацу зазначаються цілі й завдання досліджень, які розглядаються у 

статті. 

Матеріали та методи досліджень. Наводяться методики (Marikhin, 

Myasnikova 1977; Kryuchkov, Sandakova 2003) і матеріали, які використовували 

автори у своїх дослідженнях. 

Результати досліджень та їх обговорення. Виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Smith et 

al. 1999; Soroka et al. 2017; Trent 1975). 

Висновки 

Формулюються висновки з цього дослідження і перспективи подальших 

розвідок в означеному напрямі. 
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