
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Національна академія Служби безпеки України запрошує взяти участь 
у роботі XI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми управління інформаційною безпекою держави», яка відбудеться 
27 березня 2020 року (адреса: м. Київ, вул. М. Максимовича, 22, Національна 
академія Служби безпеки України). Конференція включена до Переліку наукових 
конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки 
України на 2020 рік (п. 32, лист Міністерства освіти і науки України від 
14.01.2020 №22.1/10-69).

Мета конференції: обговорення актуальних питань забезпечення 
інформаційної та кібербезпеки України, захисту інформаційного простору 
України, удосконалення законодавства у цій сфері, покращання змісту вищої 
освіти фахівців з інформаційної безпеки держави.

Регламентом конференції передбачена робота з 10.00 до 16.00
Початок реєстрації учасників -  9:15.
Напрями роботи конференції:
1) цифрова трансформація суспільства та держави;
2) управління інформаційною безпекою на захисті національної безпеки 

України;
3) наукове майбуття управління інформаційною безпекою держави очима 

молодих вчених і студентів (курсантів).
Умови участі у конференції:
для участі у конференції просимо до 9 березня 2020 року включно 

зареєструватися, шляхом заповнення електронної форми за посиланням 
кПрз:///огпі8.§Іе/сЬ9Н9гЖ5ШИкірИИв, та надіслати файл з тезами доповіді на 
електронну адресу па_паика@ззи.§оу. иа, назвавши його кирилицею відповідно до 
прізвища та ініціалів автора (співавторів). У темі електронного листа обов’язково 
зазначити «конференція 27.03.2020»

Важливо! У межах заходів конференції не допускається використання 
матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Участь у конференції є безкоштовною.
Вимоги до оформлення тез доповіді
1. Назва файлу тез доповіді повинна відповідати прізвищу та ініціалам 

учасника кирилицею (наприклад, Василенко І.І.гІІ). У темі електронного листа 
обов’язково зазначити «конференція 27.03.2020»

2. Текст має бути виконаний в редакторі Місгозой \¥огсІ 6.0 і вище для 
\¥ іпсіо̂ 8, файл з розширенням * .гіґ.

3. Вимоги до оформлення тексту тез доповідей:
• Обсяг -  до 3 сторінок, мова -  українська, формат сторінки А4 (210x297 мм). 

Поля: ліве -  2.5 см; праве -  1.5 см; верхнє та нижнє -  2.0 см. Шрифт -  Тітез № \у 
Яотап. Кегль -  14. Міжрядковий інтервал -  1.5, стиль -И огтаї.

• Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт звичайний)



• Відомості про авторів (окремими рядками, вирівнювання по правому краю): 
прізвище, ініціали (шрифт напівжирний); науковий ступінь, вчене звання за 
наявності (шрифт звичайний); місце роботи (шрифт звичайний).

• Назва матеріалів (шрифт напівжирний, усі символи прописні, без переносу 
слів, вирівнювання по центру).

• Текстова частина (вирівнювання по ширині, без переносу слів, абзац з 
відступом 1.25 см).

• Список літератури (розміщується наприкінці тексту під заголовком 
"Література", оформлюється у вигляді нумерованого списку без автоматичної 
нумерації).

Важливо: тези виступів публікуються у  авторській редакції.
Матеріали, які не відповідають тематиці конференції або надіслані з 

порушенням термінів і вимог, до публікації не приймаються.

Зразок оформлення тез доповідей
УДК 341.824:338.47(043.2)

Василенко І.І.
кандидат юридичних наук, доцент 
Національна академія СБ України

ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ ПРАВА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Важливою складовою національної безпеки держави є право інформаційної 

безпеки [1, с. 15].

Література

Телефони оргкомітету конференції: (044) 527-74-17, (044) 527-74-60 
Поштова адреса: вул. Михайла Максимовича, 22, м. Київ, 03066 
Е-таі1: па_паика@ззи.§оу.иа


