Інформація авторам
Збірник наукових праць “Системи обробки інформації” – спеціалізоване
наукове видання, внесене до переліку № 1 ВАК України, яке передбачає публікації з відповідної тематики, у тому числі результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Для публікації необхідно подати до редколегії збірника статтю (українс ькою або російською мовою) та реферати російською (якщо стаття на російській
мові – то українською) й англійською мовами на дискеті 3,5  і надрукований
рукопис (1 примірник у форматі А4 або А5). Рукопис повинен бути перевірений
та підписаний усіма авторами. Рукопис супроводжується експертним висновком, рецензією доктора наук, випискою з протоколу засідання кафедри (лабораторії, відділу, управління), відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи та посада, телефон для
зв’язку).
Згідно з п. 3 Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7 -05/1
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” до друку приймаються лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публік ацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад о сновного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Текст статті розбивається на відповідні розділи із заголовками, виділеними напівжирним шрифтом. Текст розділу варто розмістити відразу за заголовком (у тому ж рядку). Розділи відокремлюються один від одного порожнім рядком
висотою 6 пунктів.
Файли матеріалів, що надаються, повинні бути підготовлені у MS WORD
(формат А5). У рядку меню “Файл – Параметри сторінки” необхідно встановити наступні параметри:
 на вкладці “Поля”: верхнє – 1,2 см; нижнє – 1,8 см; ліве – 1,7 см;
праве – 1,3 см; нижній колонтитул – 1,1 см;
 на вкладці “Розмір паперу”: розмір – інший; ширина – 14,85; довжина – 21;
 на вкладці “Макет”: розрізняти колонтитули парних і непарних сторінок
та
першої сторінки.
Основний текст набирається шрифтом Times New Roman (кегль – 10; розрядка – 0,3; міжрядковий інтервал – множник 1,1; абзацний відступ – 0,75 см). Для
набору формул необхідно використовувати редактор, який міститься у WORD
(MS Equation), із розміром кеглів: звичайний – 10; великий індекс – 7; дрібний індекс – 6; великий символ – 15; дрібний символ – 9. Формули розташовуються посередині рядка, номери формул – у круглих дужках, притискаються до правого краю.
Список літератури друкується відповідно до вимог, наведених у бюлетені
ВАК України 2000 року № 2 (курсив, 9 кегль). Заголовок “ЛІТЕРАТУРА” (9 кегль,
напівжирний) знизу і зверху відокремлюється порожнім рядком (9 пт). Кожен
пункт треба починати з нового рядка без абзацного відступу. Посилання на не237

опубліковані роботи не допускаються.
Представлені матеріали авторам не повертаються.
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