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КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
10 березня — 8 квітня 2016 р. — онлайн-реєстрація, подання матеріалів тез
доповідей та супровідних матеріалів;
До 18 квітня 2016 р. — первинна обробка та рецензування поданих
матеріалів, підтвердження включення доповіді до програми конференції;
До 21 квітня 2016 р. — подання квитанцій про сплату оргвнеску;
До 27 квітня 2016 р. — остаточна обробка поданих матеріалів,
підтвердження прийняття тез для публікування у збірнику тез конференції.

Шановні вч ені, інженери, експер ти,
аспіранти та ад’юнкти, студенти та курсанти!
Запрошуєм о Вас взя ти участь у р обот і
VI міжнар одн ої наук ов о- т ехн ічн ої к онф ер енції «IT SEC »,
що відбудеть ся 17–19 травня 2016 року в
Національном у авіаційном у ун ів ер сит ет і ( м. Київ).

 Співорганізаторами конференції запрошені:
 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НАУ;
 Студентське науково-технічне товариство «Cyber Tag»;
 Європейський університет;
 Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ»;

 Національна академія Служби безпеки України;
 Університет в Бєльсько-Бялій (Польща);
 Казахський національний дослідницький технічний університет ім. К.І.Сатпаєва;
 ТОВ «Акксон Софт»;
 Всеукраїнська громадська організація «Співтовариство IT-директорів України»;
 Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація професіоналів безпеки»;
 Редакція наукового журналу «Безпека інформації»;
 Редакція наукового журналу «Захист інформації»;
 ТОВ «Безпека інформаційних систем «Дельта».
Основною метою конференції є ознайомлення з сучасними досягненнями та висвітлення результатів наукових досліджень з усіх аспектів захисту
інформації, бізнесової аналітики та консолідації інформації.

Теми, що представляють інтерес :
 Інформаційне протиборство та проблеми розробки, використання і захисту громадянського суспільства від інформаційної зброї;
 Кібервійна та проблеми розробки, використання і захисту від кіберзброї;
 Кібербезпека, протидія кібертероризму та організованій кіберзлочинності;
 Захист критичної інформаційної інфраструктури держави;
 Захист цивільної авіації від кіберзагроз;
 Ризик-менеджмент, системний аналіз та прийняття рішень в управлінні
інформаційною безпекою та бізнесовій аналітиці;
 Технології CERT/CSIRT;
 Управління інцидентами інформаційної безпеки;
 Криміналістичний аналіз комп’ютерних систем;
 Криптологія, стеганографія, стегоаналіз та квантова криптографія;
 Software Assurance та тестування на проникнення комп’ютерних систем;
 «Крадіжка особи» та захист персональних даних;
 Приватність та інформаційна безпека у соціальних медіа;
 Захищеність «хмарних обчислень»;
 Наукоємні та корпоративні технології інформаційного менеджменту;
 Технології бізнесової аналітики, консолідації інформації та менеджменту знань.
Робочі мови : українська, англійська, польська, російська.

ОФІЦІЙНА ВЕБ-С ТОРІНКА КО НФЕРЕНЦІЇ
http://ocs.nau.edu.ua/index.php/ITSEC

УМОВИ УЧАСТІ ТА ПУБЛІКУВА ННЯ
У ЗБІРНИКУ ТЕЗ КО НФЕРЕНЦІЇ

1-й
крок

Реєстрація на сайті конференції або
активація сторінки автора цьогорічної
конференції у відповідності до вимог
Керівництва для авторів

2-й
крок

Подання матеріалів тез
на сторінці автора
за Правилами подання матеріалів тез

3-й
крок

Подання усіх необхідних
супровідних матеріалів тез

4-й
крок

Відстеження статусу подання тез
на сторінці автора
та відповідне реагування

до 18 квітня
2016 року

5-й
крок

Подання квитанцій
про сплату оргвнеску

до 21 квітня
2016 року

6-й
крок

Отримання підтвердження прийняття
тез доповіді для публікування у
збірнику тез конференції

до 27 квітня
2016 року

до 8 квітня
2016 року

Детальні інструкції для виконання усіх кроків умов участі
та публікування у збірнику тез конференції викладені
у Керівництві для авторів.
У випадку ігнорування інструкцій Керівництва для авторів
авторам буде відмовлено в участі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ
Тези потрібно набирати у одному зі спеціальних шаблонах тез, які доступні на офіційній
веб-сторінці конференції.
Обсяг тез доповіді — одна повна або дві повні сторінки формату А5 (148х210 мм) у
книжковій орієнтації. Поля: ліве — 20 мм, праве — 20 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм.
Усюди таке форматування тексту: міжрядковий інтервал — одинарний; гарнітура шрифту —
Times New Roman, кегль 9, міжзнаковий інтервал — звичайний.
Матеріали набираються в текстовому редакторі у такому порядку: 1) Назва доповіді
повинна бути лаконічною — вирівнювання за центром, відступ знизу — 6 пт., напівжирним
шрифтом, кегль 10, міжзнаковий інтервал — звичайний або за потреби ущільнений до 0,4 пт.,
без переносу слів; 2) УДК — табуляція 10,8 см за правим краєм — Імена та прізвища
авторів — вирівнювання за шириною; 3) Назва організації, Держава, електронна пошта —
вирівнювання за центром, відступ знизу — 6 пт., курсивом; 4) Текст доповіді — відступ
першого рядка абзацу — 5 мм, вирівнювання за шириною, без переносу слів; 5) Науковий
керівник (обов’язково тільки для доповідей студентів), тире, науковий ступінь, ім’я,
прізвище — вирівнювання за правим краєм, відступ зверху — до 6 пт., курсивом.
Допускається не більше двох співавторів для кожної доповіді.
Текст тез повинен передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в
загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленої задачі; висновки, що містять основні отримані результати.
Матеріали доповіді не редагуються, за науковий зміст і викладення матеріалу, достовірність та коректність фактичних даних (у т.ч. класифікаційного індексу УДК — Універсальної десяткової класифікації) несуть відповідальність автор та його науковий
керівник.
Список використаної літератури та бібліографічні посилання не надаються. Використання гіперпосилань не допускається.
Виділення напівжирним, підкресленням, кольором чи маркером заборонено. Авторські
акценти можна виділити курсивом.
У тексті тез можна та потрібно використовувати формули, таблиці, а також растрові та
векторні малюнки належної якості. Малюнки, що представляють собою об’єкти застосунків
(Word, Visio, AutoCAD тощо), використовувати заборонено. Малюнки повинні бути у відтінках сірого. Кольорові малюнки — не приймаються.
Приклад оформлення малюнку зображено нижче (рис. 1).

Рис. 1. РМ — радіомікрофон; РП — радіоприймач; ПЗ — постановник завад.
Підписи до рисунків — вирівнювання за центром, шрифтом кегля 8.
Текст у таблиці
Текст у таблиці

Заголовки таблиць — вирівнювання за правим краєм, шрифтом кегля 8.
шрифтом кегля 8
шрифтом кегля 8

Переліки потрібно записувати у рядок — використання для форматування маркованих
та нумерованих списків заборонено. Наприклад, не можна так:
1) XSS — 57%;
2) SQL — 19%.
Натомість потрібно оформити текст так: 1) XSS — 57%; 2) SQL — 19%.
Для набору формул використовувати вбудований у Microsoft Word 2007/2010/2013 редактор формул з використанням таких стилів: Текст, Число — Times New Roman Cyr; Функція,
Змінна — Times New Roman Cyr, курсив; Грецькі, Символ — Symbol; Матриця/вектор —
Times New Roman Cyr, напівжирний. Встановлюються такі розміри: Звичайний — 9 пт.; Великий індекс — 5 пт.; Малий індекс — 3 пт.; Великий символ — 12 пт.; Малий символ — 9 пт.
Приклади формул у тексті pij та виключних формул:
n

 pij  p j ,
i 1
m

 p j  1.
j 1
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Відповідал ьний секретар :
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Увага! Для здійснення листування з Оргкомітетом у темі електронного
листа необхідно зазначити англійськими літерами «ITSEC» (без лапок) та
через пробіл прізвища учасників конференції, щоб обминути спам-фільтр.

Координатор з міжнародних зв’язків :
Серг ій Олександрович Гн атюк
к.т.н., доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДІ (ПРЕЗЕНТАЦІЇ)
Тривалість секційної доповіді — 3–5 хв. Файл мультимедійної презентації повинен бути у форматі застосунку PowerPoint або PDF, а назва файлу —
складатися з транслітерованих (переданих латиницею) прізвищ авторів, наприклад: «Ivanenko_Kozak.ppt» (без лапок).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСО К
Оргвнесок покликаний покрити витрати на організаційне забезпечення
заходів конференції, видання інформаційних матеріалів, збірника тез
доповідей, технічне та інформаційне обслуговування, необхідні супутні
матеріали.

Оргвнесок

не покриває

витрати,

пов’язані

з

проїздом,

проживанням та харчуванням під час участі у заході.
Сума оргвнеску за публікування кожної доповіді становить 150 гривень.
Оргвнесок слід перераховувати у гривнях за такими банківськими реквізитами:
 Одержувач: ТОВ «Безпека інформаційних систем «ДЕЛЬТА»; код ЄДРПОУ 32820525;
 Банк одержувача коштів: ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»;
р/р №26006132899; МФО 322959;
 Призначення платежу (обов’язково!): оргвнесок за участь у конференції
ITSEC, П.І.Б. учасника.
Увага! Комісія банка сплачується за рахунок платника.

