Шановні колеги !
У збірнику “Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування” публікуються
статті, які створені по результатах нових наукових та практичних розробок в галузі
приладобудування, загальних проблем науки та інженерії приладобудування.
Метою збірника є подальший розвиток спілкування фахівців знаходження нетрадиційних методів вирішення проблем, розв′язання полеміки з питань приладобудування, сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства, надання
поточної інформації про можливі конференції, семінари, виставки, тощо.
РУБРІКАТОР ЧАСОПИСУ
1. Теорія та практика сучасного прецизійного приладобудування.
2. Теорія та практика навігаційних приладів і систем.
3. Методи і системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів.
4. Контроль і діагностика процесів та систем в приладобудуванні.
5. Науково-аналітичне та екологічне приладобудування.
6. Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем .
7. Високоефективні технологічні процеси в приладобудуванні.
8. Автоматизація та інтелектуалізація приладобудування.
9. Прилади і системи біомедичних технологій.
10. Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем приладобудування.
11. Полеміка.
12. Науково-технічна інформація.
Вимоги щодо оформлення повного тексту
1. Стаття надається автором на білому папері у двох примірниках у конверті; кожен примірник повинен бути скріплений.
Рукопис супроводжується:
– анотацією (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст) українською,
російською та англійською мовами – 1 прим.;
– актом експертизи, завіреним печаткою, про можливість відкритого
публікування – 1 прим.);
– відомостями про авторів (прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступінь, вчене
звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреса, телефон для зв’язку)
– 1 прим.;
– дискетою (3,5 дюйми) з файлами (тексту статті, ілюстрації, анотації та
відомостей про авторів).
2. Мова – українська, англійська, російська.
3. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати
та пояснити їх.
4. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.
5. Стаття має бути структурованою (поділеною на розділи із заголовками) та завершуватись висновком.
6. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в
тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.
7. Ілюстрації, що виконані не за допомогою графічного редактора MS Word не
розміщувати в тексті з OLE-зв′язком. Обов′язково надавати в тексті посилання на
ілюстрацію.
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8. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на
неопубліковані та незавершені праці.
Бібліографічний опис має відповідати титульній сторінці видання. Назви статей, а
також монографій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторефератів дисертацій вказуються повністю. Для опису статей обов’язково надається їх назва,
назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій –
назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість
сторінок.
8. Тексти статей мають бути набрані в текстовому редакторі MS Word 6.0 і вище
(гарнітура Times New Roman), інтервал - одинарний. Повний обсяг статті не повинен перевищувати 8 стор. для викладення результатів проблемного характеру, або 5
стор. для викладення повідомлень про досягнення науково-практичних результатів.
Нумерацію сторінок проставляти олівцем в верхньому правому кутку зворотнього
боку сторінки.
9. Поля: тексту:
• верхнє та нижнє 25 мм, ліве 18 мм та праве – 22 мм,
• поля колонтитулів: верхнє та нижнє – 12,5 мм.
10. В верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс УДК (гарнітура
Times New Roman розміром 12 пт);
- Нижче, пропустивши рядок, вирівняти від центру та вказати назву статті великими літерами розміром 14 пт;
- пропустивши рядок, посередині вказати прізвище(а), ініціали автора(ів), організацію, місто, (гарнітура Times New Roman розміром 12 пт, курсив),
- нижче, пропустивши рядок, навести текст стислої анотації статті (гарнітура
Times New Roman розміром 12 пт, курсив), не більше 4 рядків.
- нижче, пропустивши рядок, навести текст (гарнітура Times New Roman розміром 14 пт, інтервал – одинарний).
11. Формули та позначення набирати за допомогою редактора формул як окремий
об′єкт розміром: звичайний - 14 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 18 пт, малий символ – 12 пт, грецькі символи - прямі.
12. Згідно з постановою Президії Вищої Атестаційної Комісії України від
15.01.2003 р. №7-05/1 наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її розв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу
дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки
з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
До відома авторів: якщо стаття оформлена з порушенням визначених вимог та
правил, стаття може бути не прийнятою до опублікування.
Рукописи статей направляти за адресою:
Редколегія “Вісник НТУУ “КПІ”. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
НТУУ “КПІ” Приладобудівний факультет
03056, м.Київ – 56, пр.Перемоги, 37, корп.1, 1720.
Тел. 241-86-02, факс 241-96-46,
Е-mail: klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua
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