
 

Методичні матеріали для виконання самостійної роботи студента. 

Завдання: 

Написати статтю за індивідуальною тематикою дослідження магістра та 

оптимізувати її для розміщення в Інтернеті. 

Приклад виконання з детальним описом етапів (без оптимізації 

зображень): 

1. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ СТАТТІ 

 

1.1 Підбір ключових слів. 

 

Сервіс Google AdWords 

Пробуємо словосполучення 

 «cтруктура Android»: 

 

 

 

«cтруктура андроид»  



 

Продовжуємо аналогічно.  Результати зводимо у таблицю: 

 

 
Ключове слово Рівень конкуренції 

К-сть запитів за 

місяць (весь світ) 

К-сть запитів за 

місяць (цільові 

регіони) 

архитектура Андроид Низький 91 22 

архитектура Android Низький 320 73 

операционная система 

Android 
Низький 8 100 1 900 

ОС Android Низький 12 100 2 900 

OS Android Низький 550 000 6 600 

[android os] Низький 40 500 260 

[os android] Низький 3 600 91 

[андроид ос] Низький 390 73 

[ос андроид] Низький 480 110 

[операционная 

система android] 
Низький 720 73 

[operating system 

Android] 
Низький 260 - 

 

1.2 Аналіз конкурентності запитів 

 

Для рунету краще використати Yandex.  

 



 
 

84 млн – дуже багато, пробитися в ТОП буде складно. Спробуємо інші запити. 

 

 

 

 

 

 
 



Аналізуємо ключові слова,  які мають відносно середню кількість запитів та 

середню кількість результатів пошуку. 

 

 
 

Обираємо такі ключові слова та фрази:  „операційна система Android“ , „ 

архітектура Android“, „ОС Android“. 

 

1.3 Вибір назви і опису статті 

 

Назва має містити ключові слова бажано в прямому входженні, отже варіанти 

можуть бути такі «Архітектура ОС Android». 

 

1.4 Вибір матеріалів-джерел 

 

Суть статті найкраще розкривається в таких джерелах: 

1 . Хашими С., Коматинени С., Маклин Д. Разработка приложений для Android. 

— СПб.: Питер, 2011. — 736 с: ил. 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Android 

3. Голощапов А. Л. Google Android: программирование для мобильных 

устройств. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 448 с: ил. 

4. http://android.com.ua/android_os.html 

5. http://developer.android.com/index.html 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Android
http://android.com.ua/android_os.html
http://developer.android.com/index.html


1.5 Cкладання плану статті   

Заголовок 

Малюнок 

Розділ «Рівень ядра» 

Розділ «Набір системних бібліотек» 

Розділ «Каркас додатків» 

Розділ «Середовище виконання» 

Розділ «Менеджери» 

Розділ «Рівень додатків» 

Розділ «Застосування бібліотек в програмуванні» 

 

1.6 Підбір відеоматеріалів 

Відеоматеріал розміщено за посиланням 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mm6Ju0xhUW8 

Він англомовний, з субтитрами, достатньо інформативний. 

 

 

2. СТРУКТУРА СТАТТІ 

2.1 Назва статті 

«Архітектура ОС Android» - достатньо швидко читається, відбиває суть статті, 

несе смислове навантаження. Можна додати зауваження щодо читабельності 

«за раз» - переставивши слова в назві можна отримати міцнішу зачіпку читача, 

тобто матимемо щось таке «Архітектура Android ОС». Навряд чи рядовий юзер 

буде шукати архітектуру, а отже запит буде максимально конкретним, тобто 

вміст збитковості перших слів буде мінімальним, звідки випливає, що така 

назва є оптимізованою. 

2.2 Введення  

Додано вступ як стислий варіант статті.  

2.3 Тіло статті 

За введенням іде елемент інфографіки, який повністю відображає суть статті. 

Для кращої кореляції абзаців при описі рівнів ОС використаємо список. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mm6Ju0xhUW8


 

3. НАПИСАННЯ СТАТТІ 

 

3.1 Відсутність помилок 

Перевіряємо відсутність помилок в MS Word і в Google Translate 

3.2 Висока унікальність 

Використовуємо 

програму Advego 

Plagiatus. Перевіряємо 

текст на унікальність, 

перекладаємо на 

російську і знову 

перевіраємо. Результати 

на скріншотах: 

 

 

 

 

 



 

Найнижча унікальність на ділянці тексту виділена кольором: 

 

Перебудовуємо статтю в цьому місці. 



 

 

3.3 Розподіл ключів 

 



Знаків в статті 5тис., тобто повторів ключових слів повинно бути не більше 10. 

Додаємо в статтю прямі входження КС та виділяємо їх червоним кольором. Їх 

вийшло 9. Також коригуємо кількість повторень звичайних слів, щоб не 

перевищити 2%. Результат 

 

Ще раз перевіримо унікальність в Advego Plagiatus. 

Українська мова: 

 

 

 



Російська мова, переклад статті в Google Translate 

 

 

 

Стаття унікальна і оптимізована для пошукових систем. 


