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Національна академія оборони України, Київ (кегль – 12 пт, накреслення – курсив) 

НАЗВА СТАТТІ (КЕГЛЬ – 12 ПТ; НАКРЕСЛЕННЯ – “НАПІВЖИРНЕ”, ПО ЦЕНТРУ)  

Анотація (мовою основного тексту статті, обсяг – не менше 500 знаків): кегль – 12 

пт; накреслення – “курсив”, відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; вирівнювання – за 

шириною). 

Ключові слова: декілька ключових слів мовою статті (кегль – 12 пт; накреслення – “курсив”, 

вирівнювання – за шириною). 

 

Вимоги до набору 

Формат аркуша: А4 (21 × 29,7 см). 

Параметри сторінки (відступи від краю): зліва –2,5 см;  справа – 1,5 см;  зверху – 1,5 см;  

знизу – 1,5 см. 

Шрифт статті – Times New Roman; накреслення – пряме; кегль – 12 пт  міжрядковий ін-

тервал – 1,5. 

Текст статті розташовується у ОДИН стовпчик; відступ першого рядка абзацу – 0,75 см; 

вирівнювання – за шириною. 

Підзаголовок (кегль – 12 пт): накреслення – напівжирне; відступів немає; вирівнювання 

– центроване; зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами. 

Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встанов-

люйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини 

та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск). 

Набір формул: редактор формул MS Equation.  

Забороняється використовувати для набору формул графічні об'єкти, кадри й таблиці. 

В меню “Размер  Определить” ввести такі розміри: 

Обычный            – 10 пт;      Крупный индекс  – 8 пт; 

Мелкий индекс  – 7 пт;       Крупный символ  – 14 пт; 

Мелкий символ   10 пт. 

Стиль формул – “прямий”, тобто в  меню  “Стиль    Определить”  поля “Формат сим-

волов” – пусті. 

Табличний заголовок (12 кегль) – обов’язковий. 

Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами 

(кегль – 12), (приклад на рис. 1). 

 

 

Не допускаються кольорові та фонові рисунки. 

Допускається розташування великих рисунків, формул та таблиць в одну колонку (до 

16,5 см). 

Список літератури виділяється підзаголовком “Список літератури” та оформлюється 

(кегль – 12 пт, курсив) згідно з міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
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Рис. 1. Підпис рисунка 

Таблиця 1 

Динаміка змін 

Інтер- 

вал 
1 2 

Пара- 

метр 
180 168 

 

  ––––      ппууссттиийй  рряяддоокк  ––  1100  пптт  

  ––––      ппууссттиийй  рряяддоокк  ––  88  пптт  

  ––––      ппууссттиийй  рряяддоокк  ––  1122  пптт  

  ––––      ппууссттиийй  рряяддоокк  ––  1122  пптт  

  ––––      ппууссттиийй  рряяддоокк  ––  1122  пптт  

  ––––      ппууссттиийй  рряяддоокк  ––  99  пптт  



Структура рукопису 

 

Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати 

таку структуру: 

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; 

формулювання мети статті (постановка завдання); 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих науко-

вих результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками, які виділені напівжи-

рним шрифтом.   

На останньому аркушу статті після списку літератури наводяться відомості про рецензе-

нта, авторів та переклад назви статі, прізвищ авторів, анотації та ключових слів на українсь-

ку, російську та англійську мови (крім основної мови статті) за зразком (12 кегль, міжрядко-

вий інтервал  – 1,0). 

 

Рецензент: д-р техн. наук, проф. М.І. Сидоренко, Інститут радіофізики та електроніки НАН 

України, Харків. 
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Об’єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків, кандидат технічних наук, до-

цент, начальник відділу. 
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Анализ рисков  

при обеспечении информационной безопасности 

И.Н. Клименко  

Перевод текста аннотации. 

Ключевые слова: перечень ключевых слов. 
 

Analysis of risks when ensuring information safety 

І.N. Klimenko  

Text of annotation translation. – Текст англійської анотації разом із ключовими словами 

повинен бути не менше 1800 символів. 

Keywords: list of keywords. 

Подання матеріалів 

Обсяг рукопису – від 3 до 10 аркушів українською, російською або англійською мовами. 

Для публікації необхідно представити статтю у електронній формі з роздрукованим екземп-

ляром, підписаним всіма авторами статті. 

Електронна форма статті надсилається на адресу: kpstorchak@ukr.net. Після схвалення 

статті, редакція повідомляє автора про суму сплати, яку можна здійснити через касовий апарат в 

Редакційно-видавничому центрі (на 0-му поверсі) або через банк. Реквізити для оплати: 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА РОЗМІЩЕННЯ СТАТТІ У ПЕРІОДИЧНОМУ ВИДАННІ «ЗВ’ЯЗОК» 

Державний університет телекомунікацій 

Код 38855349     Банк ДКСУ у м. Києві         Рахунок UA578201720313231003201086638 
Сума ______________, у т.ч. ПДВ __________________________________________ 

Призначення платежу: за розміщення статті у періодичному виданні «Зв’язок» 

П.І.П. __________________________________________________________________ 

 

 Автор повинен здійснити оплату у вказаному розмірі та копію квитанції відправити на елек-

тронну адресу: kpstorchak@ukr.net. Рукопис супроводжується експертним висновком, рецен-

зією доктора наук (професора), витягом з протоколу засідання кафедри (відділу). 
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