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Шановні колеги!

Запрошуємо до участі в науковому журналі
“Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”,
Видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р., № 1528 журнал внесений до Переліку
наукових фахових видань України в галузях “технічні науки” та “військові науки”
Наклад – 100 примірників, відкрите видання.
На сторінках журналу розглядаються такі питання:
1. Теоретичні основи та інструментальні засоби
створення
і
використання
інформаційних
технологій у сфері безпеки та оборони.
2. Критерії оцінювання і методи забезпечення
якості, надійності, живучості інформаційних
технологій і систем.
3. Принципи оптимізації, моделі та методи
прийняття рішень при створенні автоматизованих
систем різноманітного призначення у сфері
безпеки і оборони.
4. Дослідження закономірностей побудови
інформаційних комунікацій та розроблення
теоретичних засад побудови і впровадження
інтелектуальних інформаційних технологій для
створення новітніх систем накопичування,
переробки, збереження інформації та систем
управління у сфері безпеки та оборони.

5. Інтерактивні моделі розвитку науковоосвітнього простору у сфері безпеки та оборони.
6. Збереження, розвиток і трансформація
культурно-мовної спадщини в інтерактивному
дискурсі у контексті інформаційної безпеки
держави.
7. Глобалізація,
полілогічність
та
інтерактивність як філософське підґрунтя розвитку
інформаційних технологій у сфері безпеки та
оборони.
8. Інтелектуальні
освітні
інформаційні
технології у сфері безпеки та оборони. Проблеми
сумісності і взаємодії технологій навчання.
9. Сучасні
підходи
до
проектування
розподілених інтелектуальних систем для освіти і
науки.
10. Військово-теоретичні проблеми.
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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 – 15 пт.;
Мелкий символ  9 пт.
Стиль формул – “прямий”, тобто в меню “Стиль 
Определить” поля “Формат символов” – пусті.
Табличний заголовок (10 пт.) – обов’язковий.
Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими
підрисунковими підписами (кегль – 10).
Не допускаються кольорові та фонові рисунки.
Допускається розташування великих рисунків,
формул та таблиць в одну колонку (до 16 см.).
Список літератури виділяється підзаголовком
“Література”та оформлюється згідно з міждержавним
стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ”(кегль – 9 пт.).
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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
наукових результатів; висновки з даного дослідження і
перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Текст статті розбивається на відповідні розділи з
підзаголовками, які виділені напівжирним шрифтом.

Робочі мови – українська, російська, англійська.
На останньому аркуші статті після списку літератури
наводяться: назва статті, прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь та вчене звання автора (співавторів),
посада, назва організації, у якій працює автор
(співавтори), анотація та ключові слова українською,
російською та англійською мовами (крім основної мови
статті) за нижченаведеним зразком (10 кегль (8 для
наукового ступеня, звання, посади), міжрядковий
інтервал – 1,0, вирівнювання – по центру). Обсяг
анотації – 100-250 слів, англійською – 150-250 слів.
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Після цього наводяться відомості про рецензента та
Рецензент: д-р техн. наук, професор О. Ю. Пермяков,
начальник інституту, Національний університет оборони
України імені Івана Черняховського, Київ.

контактна інформація авторів.
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Подання матеріалів
Обсяг рукопису – від 3 до 10 аркушів українською,
російською або англійською мовами.
Для публікації необхідно:
зайти
на
веб-сайт
журналу за
адресою:
www.sit.nuou.org.ua;
перейти до розділу “Про нас – Подання” та діяти у
відповідності до наведеної інформації.
Рукопис супроводжується експертним висновком,
рецензією доктора наук (професора), витягом з
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За додатковою інформацією просимо звертатись до
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публікації статей, що не відповідають проблематиці
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