Правила оформлення статей для публікації
у науково-практичному журналі «БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ»

У науково-практичному журналі «Безпека інформації» друкуються наукові статті, в яких висвітлюються
результати наукових досліджень з метою поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.
Редколегія просить не надсилати матеріали, які були раніше опубліковані, чи такі, що готуються до друку в інших
виданнях. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені і підписані авторами.
Журнал видається українською, англійською та російською (змішаними) мовами. Статті публікуються мовою оригіналу.
Усі статті, опубліковані у журналі «Безпека інформації», рецензуються членами редакційної колегії або
уповноваженими експертами у галузі інформаційної безпеки. Редакція може не поділяти думок авторів. Відповідальність за
науковий зміст несуть виключно автори статей.

Структура, обсяг і форматування статті
Стаття повинна бути структурована і, відповідно до вітчизняних вимог щодо наукових фахових видань, містити такі
елементи: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
задачами; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку.
Текст повинен бути набраним у редакторі MS Word у дві колонки (шириною 8 см кожна), вирівняний за шириною, не
містити переносів; шрифт Book Antiqua, розмір 9 пт. Міжрядковий інтервал одинарний. Параметри сторінки: верхнє поле –
25 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм; орієнтація – книжна; розмір сторінки – А4 (210х297 мм). Мінімальний обсяг
статті – 4 (повних) сторінки. Текст статті надсилається до редакційної колегії одним файлом
Surname1,Surname2_ArticleName.rtf.
Назва: розмір 16, напівжирний, вирівнювання за центром, відступ знизу 12 пт, усі літери великі, без переносу частин
слів.
Автори: ім’я та прізвище (вирівнювання за центром, розмір 14 пт, напівжирний).
Місце роботи авторів: установа, без скорочень (вирівнювання за центром, розмір 10).
Відомості про авторів мають розміщуватися у дві колонки (ліва – 30 мм, права – 140 мм). У лівій колонці має
розміщуватися фото автора (якість – 600 dpi, розмір 4 см × 3 см, обличчя має займати 25-30% фото), навпроти фото у правій
колонці вказується інформація про автора (розмір 9 пт), а саме – прізвище, ім’я, по-батькові (напівжирний), науковий ступінь
та звання, рік та місце народження, освіта, посада, наукові інтереси, публікації, е-mail (назви підпунктів - курсивом).
Анотація: розмір 9 пт, курсив, вирівнювання за шириною, відступ зліва і справа – 10 мм, знизу – 9 пт, обсяг не менше
800 типографічних знаків.
Ключові слова: 6-10 ключових слів, розмір 9 пт, курсив, вирівнювання за шириною, відступ зліва і справа – 10 мм, знизу
– 9 пт.
Основний текст: розмір 9 пт, відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання за шириною. Заголовки розділів –
розмір 9 пт, напівжирний, вирівнювання за шириною, відступ ліворуч – 10 мм.
Рисунки: виконують у вигляді монохромних растрових зображень у форматах TIFF, JPG і якістю 300-600 dpi;
допускається виконання рисунків у графічному редакторі Microsoft Word але лише у вигляді єдиного (згрупованого) графічного
об’єкта; підписи до рисунків – розмір 8 пт, вирівнювання за центром.
Таблиці: нумераційні заголовки таблиць – розмір 8 пт, вирівнювання за правим краєм, тематичні заголовки таблиць –
розмір 8 пт, вирівнювання за центром.
Формули: вбудований редактор формул із використанням таких стилів: Text, Function, Variable, Number – Times New
Roman; L.C.Greek, U.C.Greek, Symbol – Symbol; Matrix/Vector – Times New Roman, bold; розміри: Full – 10 пт, інші – у
стандартній пропорції.
Висновки: назва – розмір 9 пт, напівжирний, окремим розділом; текст висновків – розмір 9 пт.
Список літератури: назва – розмір 9 пт, напівжирний, вирівнювання за шириною; бібліо-графічні записи подаються у
формі нумерованого списку – відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання за шириною; обов'язково вказують прізвища й
ініціали авторів джерел, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість
сторінок – розмір 9 пт.
Шифр УДК: вирівнювання за лівим краєм, шрифт Book Antiqua, розмір 10 пт, напівжирний, відступ зверху – 12 пт,
знизу – 10 пт.
Прізвище та ініціали авторів, назва статті, анотації з переліком ключових слів (розмір – 9 пт, напівжирний,
курсив) наводяться англійською та російською мовами (у випадку, якщо стаття написана українською мовою).

