Безпека інформаційних систем і технологій № 2(3), 2020

DOI
УДК

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПІДГОТОВЦІ СТАТТІ ДО ДРУКУ В ЖУРНАЛІ
«БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ»
Перший автор Ім'я 1, другий автор Ім'я 2
Перший автор ORCID 1, другий автор ORCID 2
1
2

Історія статті:
Надійшла до редакції ...
Прийнято ...
Ключові слова:
ключове слово;
ключове слово;
ключове слово;
...
ключове слово (до 10 слів).

Афіляція, адреса електронної пошти, веб-адреса (URL)
Афіляція, адреса електронної пошти, веб-адреса (URL)
Анотація: У цьому документі наведено макет, якому повинні задовольняти
статті для публікації в науковому журналі «Безпека інформаційних систем і
технологій». Анотація має узагальнювати зміст статті і мати не менше 1800
символів.
Abstract: This document presents the required layout of papers to be submitted
for publication at the scientific journal of Information systems and technologies
security. The abstract must summarize the paper content and should have a
reasonable number of characters – 1800 is an optimum number.

1. ФОРМАТУВАННЯ
1.1 ЗАГОЛОВОК

Назва статті має бути інформативною в межах
розумної кількості слів, але не може містити
більше 90 символів. Будь ласка, уникайте
скорочень і формул, де це можливо.

1.2 АВТОР ПУБЛІКАЦІЇ І АФІЛІАЦІЯ

Там, де прізвище може бути неоднозначним
(наприклад, подвійне прізвище), прохання
вказати це явно. Вкажіть афіліацію авторів (де
була зроблена фактичної робота) нижче імен.
Вкажіть повну поштову адресу кожної
організації, де працюють автори, включаючи
назву країни, і адресу електронної пошти кожного
автора. Будь ласка, відзначте відповідного автора.

1.3 АНОТАЦІЯ

У анотації коротко викладаються мета
дослідження, основні результати і основні
висновки. Анотація часто подається окремо від
статті, тому вона має розкривати зміст статті. З
цієї причини слід уникати посилань, але якщо це
необхідно, то посилатися на автора (авторів) і рік
(роки). Крім того, слід уникати нестандартних або
незвичайних абревіатур, але в разі необхідності
вони повинні бути визначені при їх першій згадці
в самій анотації. Анотація повинна підсумувати
зміст статті і мати не менше 1800 символів.

1.4 КЛЮЧОВІ СЛОВА

Відразу після анотації вкажіть максимум 10
ключових слів, уникаючи загальних і множинних
термінів і декількох понять. Будьте обережні з
абревіатурами:
тільки
абревіатури,
чітко
встановлені в цій області, можуть бути
використані.
Ці
ключові
слова
будуть
використовуватися для цілей індексації.

1.5 ВСТУП

Необхідно
зробити
актуальний
літератури або огляд результатів.

огляд

1.6 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Прохання надати досить детальну інформацію
з тим, щоб можна було відтворити цю роботу.
Методи, які вже опубліковані, повинні бути
позначені посиланням, описаними мають бути
тільки відповідні зміни.

1.7 РЕЗУЛЬТАТИ

Результати повинні бути чіткими і короткими.

1.8 ВИСНОВКИ

Основні висновки дослідження можуть бути
подані в короткому розділі «Висновки», який
може бути як самостійним, так і бути підрозділом
розділу «Обговорення» або розділу «Результати і
обговорення».

1.9 ПІДРОЗДІЛИ

Розділіть роботу на чітко визначені і
пронумеровані розділи. Підрозділи повинні бути
пронумеровані 1.1, 1.2, і т. д. (анотація не
включена в нумерацію розділів). Використовуйте
цю нумерацію також для внутрішніх перехресних
посилань. Будь-якому підрозділу може бути
надано короткий заголовок. Кожен заголовок
повинен бути в окремому рядку.

1.10 ФОРМУЛИ

Математичні вирази і грецькі або інші символи
повинні бути написані ясно з достатньою
відстанню.

1.11 ОДИНИЦІ
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Дотримуйтесь міжнародно визнаних правил і
умовностей,
використовуючи
міжнародну
систему одиниць (СІ). Якщо згадуються інші
одиниці, будь ласка, дайте їх еквівалент в СІ.

1.12 ВИНОСКА

Виноски слід використовувати економно.
Кількість їх послідовно по всій статті нумерується
арабськими цифрами нижнього індексу. Багато
текстових редакторів будують виноски в тексті, і
ця функція може бути використана. Якщо це не
так, вкажіть положення виносок в тексті і подайте
самі виноски окремо в кінці статті. Не включайте
виноски в список посилань.

1.13 ПОСИЛАННЯ

Посилання повинні відображатися у вигляді
окремої бібліографії в кінці статті, пронумеровані
цифрами в квадратних дужках.
Посилання в тексті наводяться в квадратних
дужках. Назви журналів не повинні бути
скорочені. Прохання вказати тома журналів,
випуски (номери) і номери сторінок.
Кількість посилань має налічувати більше 10.
Відсоток власних публікацій повинен бути менше
20%.

1.14 ФІГУРИ

Електронна версія в EPS (Encapsulated
Postscript) найбільш прийнятна. Ілюстрації
повинні бути чіткими, без шуму і з гарною
контрастністю.

1.15 БУДЬ-ЛАСКА НЕ:

- використовуйте файли, оптимізовані для
використання на екрані (наприклад, GIF, BMP,
PICT, WPG) через низьку роздільну здатність;
- використовуйте файли, які мають занадто
низьку роздільну здатність;
- використовуйте рисунки, які непропорційно
великі для вмісту.

2. ФОРМАТУВАННЯ

Автори повинні надіслати готовий документ у
форматі MS Word по електронній пошті.
Використовуйте формат паперу A4 (210 x 297
мм). Залиште поля 20 мм вгорі, внизу, зліва і
справа. Розмір готової до друку статті має
складати не більше восьми сторінок без
авторських фотографій і резюме. Авторам
рекомендується залишити на останній сторінці
місце для фотографій і коротких авторських
резюме. Будь ласка, не використовуйте
нумерацію сторінок у своїх роботах.

3. МАКЕТ

Текст повинен бути набраний через один
інтервал. Використовуйте Times New Roman
шрифт для звичайного тексту.
Заголовок розміщується по центру (шрифт
Arial, розмір шрифту 14, напівжирний), далі йде
ім'я автора (авторів) (шрифт Arial, розмір шрифту
12, напівжирний), ORCID автора (авторів)

(шрифт Arial, розмір шрифту 12, напівжирний),
організація(ї), адреса(адреси), адреса електронної
пошти та веб-адреса (Тімеѕ New Roman, розмір
шрифту 10, звичайний). Залиште один порожній
рядок під заголовком і інформацією про авторів.
Потім вставте коротку анотацію курсивом (не
більше 150 слів). Для слова «Анотація»
використовуйте напівжирний шрифт. Після цього
вставте один порожній рядок.
Збоку вставте список ключових слів (до 10).
Слово «Ключові слова» виділіть жирним.
Наберіть текст статті (розмір шрифту 11,
звичайний) в дві колонки шириною 8,25 мм,
розділені пропуском 5 мм. Збалансуйте довжину
стовпців, особливо на останній сторінці статті.
Перший рядок кожного абзацу повинен мати
відступ 5 мм. Заголовки повинні бути
пронумеровані. Не використовуйте римські
номери. Використовуйте тільки один рівень
заголовків
(Arial,
розмір
шрифту
12,
напівжирний) і передуйте кожному з них одним
порожнім рядком. Використовуйте інтервал 6
розміру після абзацу.
Розмістіть повний список літератури в кінці
документа. Будь ласка, розміщуйте посилання
відповідно до порядку їх появи в тексті. Номери
посилань пишить в квадратних дужках.

4. ФОРМУЛИ

Рівняння повинні бути розміщені в окремих
рядках і пронумеровані. Використовуйте окремі
клітинки таблиці для розміщення рівняння і його
номера. Не використовуйте рівняння всередині
абзацу. Номери формул повинні бути в круглих
дужках і вирівняні по правому краю. Будь ласка,
для формул використовуйте Microsoft Equation з
такими шрифтами: звичайний – 12 пт, великий
індекс – 7 пт, дрібний індекс – 5 пт, великий
символ – 18 пт, дрібний символ – 12 пт. Залиште
один порожній рядок над і під кожним рівнянням.
Наприклад,

y = a*x +b ,

(1)

де a - коефіцієнт, x - аргумент, b - зсув.

5. РИСУНКИ І ТАБЛИЦІ

Рисунки
і
таблиці
повинні
бути
пронумеровані, мати самостійний заголовок.
Підписи до рисунків повинні бути під рисунками;
підписи до таблиць повинні бути над таблицями.
Крім того, уникайте розміщення рисунків і
таблиць до їх першої згадки в тексті.
Текст підпису до рисунка повинен бути 10 пт і
жирним шрифтом. Використовуйте інтервал 6 пт
до і після. Залиште один рядок після таблиць.
Заголовки таблиць і малюнків повинні бути
центровані. Великі цифри і таблиці можуть
охоплювати обидва стовпці. Залиште один
порожній рядок перед заголовком таблиці. Не
робіть відступи. Не використовуйте символи
менше 10 пт на рисунках.
Всі рисунки, графіки та фотографії повинні
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бути пронумеровані і вказані в основному тексті.
Абсциси і ординати всіх графіків повинні бути
позначені символами і одиницями, як на Рис.1.
Використовуйте скорочення «Рис.» навіть на
початку речення. Текст на малюнках повинен
мати шрифт Times New Roman.
Не використовуйте скорочення в назвах, якщо
це можливо.

7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
Стиль посилання

Текст: вказати посилання за номером (номерами)
у квадратних дужках в тексті. Можна посилатися
на фактичних авторів, але завжди повинен бути
вказаний номер посилання.
Приклад: ":.... як показано в роботах [3,6]. Барнабі
і Джонс [8] отримали інший результат ...."
Список: пронумерувати посилання (цифри в
квадратних дужках) в списку в тому порядку, в
якому вони вказані в тексті.
Приклади:
Посилання на публікацію в журналі:
[1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton,
“The art of writing a scientific article,” Journal
of Science Communication, Vol. 16, Issue 3, pp.
51-59, 2000.

Рисунок 1 - Приклад графіка. Зверніть увагу, як
центрований підпис

Всі рисунки, графіки і фотографії повинні бути
чорно-білими (або відтінків сірого).
Розміри
шрифтів,
які
будуть
використовуватися в різних частинах документа,
наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Розміри шрифтів
Розділ документа
Розмір шрифту і стиль
Назва
14, Arial, напівжирний
Ім'я автора
12, Arial, напівжирний
Адреса
10, Times New Roman,
Regular
Анотація
10, Times New Roman,
курсив
Ключові слова
10, Times New Roman,
курсив
Заголовки
12, Arial, усі великі
літери, напівжирний
Підзаголовки
12, Arial, усі великі
літери, Regular
текст тіла
11, Times New Roman,
Regular
Підписи до таблиць
10, Times New Roman,
міжрядковий інтервал 6
до і після, напівжирний
Підписи до рисунків
10, Times New Roman,
міжрядковий інтервал 6
пунктів до і після,
напівжирний

6. ВИСНОВОК

Ми заздалегідь дякуємо вам за надання
ретельно підготовлених документів.

Посилання на книгу або звіт:
[2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style,
third ed., Macmillan, New York, 1979, 350 p.
Посилання на главу в виданій книзі:
[3] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an
electronic version of your article, in: B.S. Jones,
R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic
Age, E-Publishing Inc., New York, 1999, pp.
281-304.
Посилання на тези конференції:
[4] Chu-Hsing Lin, Jung-Chun Liu and Chun-Wei
Liao, “Energy analysis of multimedia video
decoding on mobile handheld devices,” in
Proceedings of the International Conference on
Multimedia and Ubiquitous Engineering, Seoul,
Korea, April 26-28, 2007, pp. 120-125.
Інтернет-видання:
[5] M. Shell, The IEEEtran.cls Package, 2007,
[Online]. Available: http://www.ctan.org/texarchive/macros/latex/contrib/IEEEtran/
Будь ласка,
вставте тут
відскановану
фотографію автора
3 х 4 см.

Повне ім'я автора, Коротке
резюме автора (10-20 рядків),
в тому числі: освіта, місце
роботи і область наукових
інтересів, відскановане фото.

